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lösa, Kalle rsta och Åby skulle nederrifwas och en fri p la ts r.ill e tt 
felcltslag tillredas." 

Schenberg 1998 (1733), s. 38- 39. 
CitateL beskriver förberedelse rna inför 

slaget vid Sr.fogebro 25 sepLember 1598. 



Kort sammanfattning 

Kardell, Ö. 2004. Hägnadernas rollförjordbruket och byalaget 1640- 1900. Doktorsavhandling. 
ISSN 1401-6249, ISBN 91-576-6451-X 

Avhandli11gen har e n tv~irvetenskaplig inriktning och avser atL belysa hankgärclesgårdens be
tydelse från 1640-1900 på flera plan : virkesbehov; arbetsbehov; funktion inom byalaget. Av
h andlingens g runclfaggande hypotes är att hägnaderna ökade över tiden. Därmed blir avhand
lingens huvudfrågeställning att med rimlig säkerhet försöka fastställa hur m ycket gärdesgår
dar det fanns vid undersökningsperiodens bö1:jan samt att se om dessa ökade över tiden eller 
ej' Går de t vidare att se några slzillnader över tiden vilka kan förklaras av naturgeografi ska 
förhållanden (skogs-, mellan- och slättbygd) eller rådande historiskt trädessystem ( en-, två- eller 
tresäde)? En naturlig följdfråga är om gärdesgårdarna till slut ökade s:1 mycket att de blir en 
belastning för j ordbruket ocb därmed tvingar fra m e n övergång till andra metode r au åtskil
ja betande djur från växande gröda, vallning och tj udring, elle r alte rnativt framtvingar en 
övergång Lill andra typer av hägnader och material, stenmurar ochjorclvallar. 

Det ~ildre historiska kartrnaterialet, etnologiska frågelisLesvar, krigsarkivets husesynsproto
koll samt beskrivningar till sockenkartorna från pe rioden 184.5-60 är centrala källmateria l. 

Delunde rsökningarna baserade på äldre storskaliga lantmäterikartor och husesyns protokoll 
konvergerar och visar att hägnaderna ökade över tide n . Vid sekelskiftet 1700 torde det ha 
fu nnits omkring 550 000 kilometer gärdesg:1rdar i lan det. Dessa hade ökat till omkring 
1 000 000 kilorneLer vid mitten av 1800-talct. Skogs tills tåndet eller brist p å lämpligt stängsel
\'irke i närom rådet hade generellt sett in te någon inverkan på valet av hägnad. Det kr~ivs en 
m ycket lång,·arig skogs brist - troligen mer än eLL par :1rhundrade n - liktydigt med att avstå n
det till närmast tillgängliga virkesresurs bli r för långt, för att en förändring av hägnadstypen 
skall inträda. 

De l"örändringar som sker med h~ignadsbeståndet och betesorganisa tionen under 1800-talel'i 
andra hälft förklaras bäst av den kombinerade effe kt som laga skifte ( 1827) och 18:-S 7 års stäng
sclförordn ing får på hägnadssyste me ns fysiska placering . In na n skiftet hade h ägnadern a 
huvudsakligen rnrit p lacerade kring inägomarken men tr~ingdes av skiftet samt stängselförord
ningen ut i rågängarna till de genom skiftet uppkomna nya fastighete rna, lägen som i många 
fall i e n tid igare lagstiftning inte omfattats av hägnadsplikt. 

Fårstammens radikala m inskning unde r 1800-tale ts andra hälft medför att glesare gärdes
gårdar, samma nhållna av Yid jor istället för som tidigare med hankar, börjar användas. 

J\!) rkelord: hankgärd esgård, gropa,·all , stenmur, stör, gärdsel, bank, ,·icija, betesorgan isation, 
betest ryck, skogsbrist, sam h ävd, bytvång. 

Författarem adress: Ö1jan Kardell , A,cleln ingen för agrarhistoria, Institutionen för ekonom i, 
SLU, S-750 07 Uppsala, Swede n. 
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Företal 
något om problemen med hägnandet 

och akademiens engagemang i frågan 

Odlin g land. kapet förändras st~in cligt på 
alleh anda sätt. Denna bok ägnar sig särskill 
å t h ur hägnaderna - en Yäsemlig del av lancl
skapsbilden - radikalt ha r byt t skepnad. 
Kring d e g:trclar som ännu har cijur lö per nu 
i det: n ~irm aste osyn liga e .1- e ller Laggtråds
st~ingsel r un t betesmarkerna. Det är e ndast 
kring häslgå rdarna som de höga vilm:ilade 
slängslen klan marke rar killn ade n me llan 
clet lovliga be tel och det otillålna. Delta slår 
i stor kontrast till det gamla j orclbruksland
skapet där h ägnaderna, mestadels i form av 
gärdsgårdar och Slenmurar, utgjorde en 
väsemlig och synlig beståndsde l. 

Hägnaclssy ·tem och hägnader i sig har 
bl ivit re lativl lite belysta i modern agrarhisto
ri k förskning. \1ecl de nna bo k kasta r Ö 1jan 
Karcle ll nytt ljus över hägnade rnas be tyde lse 
från ] 600-tale t, genom he la elen agrara revo
lutionen med sina jordreformer ända fram 
til l 1900-talets lantbruk i sin sna bba o nwand
ling . 

En a,·sikl med boken , som även u tgör för
fauarens doktorsavhandling, ~ir a tt för första 
gfogen fö rsöka kvanlitati,-r bestämma hägna
de rnas o mfång och rnbreclning samt utreda 
h ur stängsli11gsar betet ha r tillgå lt. Därmed 
blir de t möjligt a tt beclö1mt elen genomsnitr
liga lä ngde n av hägnader pe r gård under 
o lika faser a,· lantbruke ts utveckling. Med 
detta som utgångspunkt kan sedan ;tlgång
e n av virke och arbe tstid be räknas, vilket i 
sin tur ger ett unde rlag fö r att bedöma o m , 
och i ,~lken mån, hägnaderna ko m att ut.göra 
P il hämsko för den forL~atta uC\·ecklingen. 

H an kgärclesgårclen var den van ligas te 
hägnade n. Den finns i stora delar av Sve rige, 
från no rra Skåne och norru t, samt i Norge, 
Finland och norra Ryssland. De nn a typ av 
gärde o-årcl kräver visserl iaen till<rå1,o- t ill 0 n b ~ 

·tora virkesmängder, men gör del möjligt att 
på ett effektivt sätt skydda stora inhägnade 
0 111råde11. Karclell visar här a t.t de l var häp
nadsväckande många mil g~irde g:U·dar som 
genomkorsade de t svenska landskapet. 

En g rundla nke unde r senare d ele n av 
1700-tale t var att det svenska j o rdbruket 
skulle förbättras genom a lt stärka äganderäl
te n för den enskilde p å bysa mfäll igh e le ns 
bekostnad. Den då 11ygn111clade Lan tbruks
a kademiens förgrundsgestalt, Abraham 
Niclas Eclelcraut.z, var e n av de m som i o rd 
formu le rade d essa ta nkar. (År 2003 publi
cerad e akade mien boke n "För modernä
ringarnas modern ise ring" där bl.a. Ecle l
cran tz' insatser beskri,·s. ) ÅJ· J 813 sk.rev han : 
··u, i alla lä ndn; der j)hysis/1 och 111oralisk odling 
gjort 1u1grafiwnsteg, har riittighete11 att iuhä[(IUt 
si1w ägor ansp//s osliiljaktligji·än sjelfva iiga11cli'
riitlen, och til!ilw nytta 11 af dnma Sf'd11a1e till stor 
d1,[ fi11111its bero af de11 förras 11töf11i11g. " 

Med le t för d etta var i hög g rad de skiftes
reformer som genornförcles fråu ] 740 och 
fram åt. T ill en bö1jan gick h~ig nade rna r~ill 
,·~il au han te ra tillsammans med skifteslag
sti ftningen, då storskiftet i sina första former 
endast berörde in~igo mar ken. 1800-ta le ts 
enskiftes- och laga skiflesstadgor framtving
ad e en o mläggning a,· hela hägnaclssystemet 
nä rjorcle n ino m ele n gam la byn både kulle 
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dras samman (inägomarken) och delas upp 
(utägomarken ) till enskilda fastigheter. Skil: 
tena, som starkt reducerade ägoblan dning
en, snarare ökade än minskade h ägnadernas 
mängd. 

Med de nyodlingar och omarronde ringar 
som gjordes ökade hägnade rnas mängd så 
att de till slut blev e tt problem fiirjordbru
karna. De tta skedde sam tidig t som iiver
gången frå n h ägnaclsskyld igheten fl yttades 
frå n ~igaren av inägomarke n , med säd och 
hö, till djurägaren . Hägnadernas uppgift 
förändrades cbrmecl. De kom nu au stänga 
inne boskapen, istället för som tidigare au 
slänga ute elen. Denna föränd ring gynnade 
uppkomsten av beteshagar, me n minskade 
skogs betet. 

De olika förordningarna ledde gradvis till 
ar.t samarbetet kring gemensamt underhåll
na h~ignad e r upphörde. Detta gjorde au 
kvalite n på dem förs~imracles och därmed 
förmågan att utestänga djuren. Kardel! på
visar att vallni ngen , inte minst barn ens del i 
detta arbete, sannolikt ökade under senare 
delen av 1800-talet. Hans avhandling kan 
här öppna g rinden för ett spännande forsk
ningsområcle för agrarhistoriker och erno
loger. 

Karclell låter oss även e n smula följa ele n 
då tida diskussionen om proble m e n med 
h~ignancle r,. Denna fördes i många fora, t.ex. 
i tidskrifte r, sm~1skrifter, handböcker och 
akademiska avhandlingar. Diskussionen var 
ofta inte nsiv och ide rik. Den ger inblick i 
hur man försökte komma tillrätta med kom
p licerade agrara frågor. Men inläggen ~ir 
också en intressan t och roande läsning för 
en nuLida hisare. Fö rhoppningsvis lockar 
Kardells behandling av frågan fle r, båd e 
agrar- och vetenskapshiswriskt inriktade 
forskare, att förcijnpa sig i den tryckta agra
ra diskussionen under 1700- och 1800-talen. 
Det primära redskapet till sådan forskning 
ä r bibliografin "Den svenska lan tbruksli t
teraturen" t.o. m . 1850 av l'.M. H ebbe . (Den
na bibliografi , som en gång utgavs av a kade
mien, har nu gen om akademiens försorg 
omvandlats till en specialdatabas unde r 
Kungl. Bibliotekets databas Libris som kom-

mer att vara fr itt tillgänglig på I nterne t 
under våren 2004.) 

En fråga som det också skulle vara in tres
sanr att få m e r b elyst ~ir vilka b esparingar 
som blank- och Laggtråden gav cle _j o rdbruka
re som hiill djur. Den mi~jliggjorcle rationa
liseringar inom flera områden , t.ex. materiel, 
a rbetskraft, varierad stängsli ng rn.m. De tta 
måste ha g ivit vinster b:1de individuell t och 
nationellt och i vissa fall förlängt överlevna
d en av m å nga mindre jordbruk. Inneba r 
ele n mer ration ella stängslingen e tt bidrag 
till att det. blev färre a rbetare i jordbruket 
men överlevnad tör ensamföretagande jord
brukare? Det vore värd eh1llt om agrar- och 
ekonomisk-h ist.oriska fors kare undersökte 
förh ållandet rnellan den förändrade st~ings
lingen och de t moderniserade jordbrukets 
ekonomiska u tveckling. 

Med tanke på hägnadernas betydelse för 
j o rdbruke t var det vid förvånansvärt la tillfäl
len som frågor kring stängsel och stängsling 
togs upp t ill behandling vid akademiens 
sammankomster eller i dess tidskrift under 
1800-talet. De t var då inte h~ignaclerna som 
princip e ller system som behandlades, utan 
i vilket mate rial de skulle byggas. På ett vid
synt sätt behandlas även denna fråga av 
Edelcrantz 18 13 som skriver "n1.iir slä ngsel 
yrkas, måste, äfvensom vall'/ däraf, nödvändigt 
anlwmma /1/i {orala omsliinclighele1; enskildtas 
shirldighet och omtrmlw, materialiemas tillgång 
och beskajfenh.et, landets .wl, öfverenskomme/se1; 
samt vederbörandes pröfning". 

Också vid några sena re tillfällen under 
1800-taleL kommer hägnadsfrågorna upp på 
dagordningen i form av förslag till nya bygg
nadsmaterial. 1 ett föredrag hå lle t av akade
miledamoten och indust1iidkaren C. F. Lund
ström :1r 1875, väcktes frågan om in te d e 
vanliga skogsödande gärdesgårdarna kunde 
ersättas m ed sådana enkla och effektiva 
stängsel som vid denna tid började sättas 
upp längsjärnvägslinjerna. Några år senare, 
1879, p resenteras i akademien elen for 
stängsli ngen så revoluti on erand e taggtrå
den, genom fö redrag av metallurgen och 
gene raldirektören för kommerskollegium, 
akademien s h ed e rsleclamoL, Richard Åker-
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chard Akcr-

man. Efte r detta föredrag YCrkar akade
miens intresse fö r hägnadsfrågan ha falnat. 
t.ex. verkar in te els tängslets utveckling, e ko
nomi och roll i landskapet ha behandlats. 

Hankgärdcsgårdarna fortsatte att fyll a en 
,·iklig fonktion under många decenn ie r 
fra m till dess att stängseltråden och tagg
tråde n bö1:jade in foras på bred front. I den
na konkurrens blev gärdesgården under 
1900-talets första hälft snart he lt utträngda,· 
d et snabbt och lätt uppsatta t rådst~ingslet, 
·amtidigt som d et virke som tidigare h ad e 
am·änts ff>r srängsling bö1jade fä ett all r stör
re ekonomiskt värde om mas aved. 

Dagens stängsel är effektiva på att stänga 
in t.ex. n ötboskap och lär, men dessa hägna
der ha r även i dessa dagar åter blivit aktuel
la för art stänga ute rovcUur och andra vilda 
djur. På många p latser har dessa djur :1ter 
gjort sin emre och riskerar därmed att skada 
både tamboskap och gröda. Dessa e ffektin1 
hägnader - i al lmänhet extra höga - försvå
rar tillgånge n ti ll kultur la11dskapet och stör 
1wttjandet av allemansrätten. De positiva 
m iljövärclen for landskapsbilden som häg
nad erna t raditionellt sett utgjort kan på 
många håll försämras genom att dessa e lfek
ti,·a stängsel till{1ts dominera landskaps
bild en. 

De senaste decenniernas många gånger 
,·ilclvuxna intresse för uppsättande t av nya 

gärdesgårdar har en oerhörd spän1widd -
fr,'\n ,·illaträdgårdarnas anakronistiska hor
rörer, Yia många hembygdsgåt·dars malpla
cerade lösningar till traditionsriktigt gjorda 
g~irclesgårdar pr1 historiskt ri ktig p la ts o ch 
med äkta, ursprunglig användning. 

'.\/u å ter till den historiska kopplingen -
hägnadsfrågan och akademien. Edelcran tz 
ansåg 1813 a tt akadem ien d ock ''ej anse/I sig 
böra öfrif'I" dessa olilw sätt [all bJgga gärdPsgård 1 
... föreslå nägra scienlijika beskrivningm; hvillw 
sl1Ulle utgöra ämne för Pn virll)ftig ajhandling 
... ". Men nu, 190 år senare, har trots allt den 
tiden kommit då vi här p ubl icerar Örjan 
Kardells swra arbete i detta ~imne! 

Ö1jan Kardcll som är jägmästare visar i 
denna avhandling att skogens och _jordb ru
kets historia hör nära samman. Deua ligger 
också i linje med akademiens inriktning 
in o m detta forskningsfäl t. Ha n har genom
fört sina doktorand ·wdier och fö rfattat sin 
avhandling p å Avdeln ingen för agrarhisto
ria, Instiwtionen för ekonom i, SL U i U l
tuna. Att avhandl ingen ges ut av akademie n 
är ett uttryck för det betyd elsefulla samarbe
te me llan SL U och Akademien som fi nns 
kiing den ,·iktiga forskningen om skogs- och 
lantbruket historia. 

Bruno Nilsson 
Akademiens sekrPtnw·f' och VD 



Förord 

Vid något tillfälle d å J anken Myrdal och jag 
disku terad e utform ningen a\' d e n ansökan 
om forskningsmed el som så måningom 
kom au leda fram till a tt denna avhandling 
blev skriven sade Janken att det snarast var 
en fördel att ha sm å ba rn hemma sam tid ig t 
som avhandlingsarbe te l. pr1gick. Vid ti ll fället 
insåg jag inte h u r sant de tta påpekande \·a r 
m e n har m å nga gånger u n der de gång na 
fyra å ren begrnndat sanningsh alten i de or
den. Ba rn är forskningsviktiga . De har e n 
d iscipli nerande im·erkan på själva arbe te t i 
och med att de verkligen s~itter absol u t,i 
gränser för yar, när och hur lä nge ma n kan 
a rbeta i ett sträck. Vidare gör ba rne n att de t 
in Le gru· all tänka på avh andling ·arbetet dyg
n eLS alla vakna timmar \·ilke t ä r e n lisa. Den 
största g lädje n är dock a tt de uta n föru tfat
tade me n ingar och med självklarhe t accepte
rar pappas jobb, och ämnet för avhandling
en , samtid ig t som de under b ilfärder Yänligt 
och omtä nksamt upplyse r en om att b ile n 
just nu passe rar e n gä rdesgård. Därför vill 
jag rik ta ett första och kärleksfullt tack till 
Bas t.ian Viktor och Linnea Yar i inkluderas 
min h ågs sta\· och stötta samt stora kärlek 
Anja . Enligt god akademisk sed skulle jag nu 
t illägna dig he la adiancllingcn men d å jag 
fin ner avhandlingsämnet föga poe tiskt e lle r 
ens högstämt, och a llL~å därmed inte he lt i 
samklang med mina känslor för dig, tänkte 
jag tillägna elen mi n bror ist~illc t. H a n om 
någon torde uppskatta Schenbergs citat fullt 
ut. 

Till de för mig personligen mer förvånan
de o mständighe te r som jag upplen har styrt 
mitt avhancllingsarbe te är den menta la 
tvångströja som principen att all t tankearbe
Le ba kom den skrivna redogörelsen och de 
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sluu;atser som event11ellt kan d ras nr denna 
måste vara geno mskinliga och chinnecl i det
ta sammanha ng underbyggd a me d note r. 
Vid nä rmare e ftertanke inse r jag atr. d e t 
måste \"ara så men j ag hade ald rig troll a tt 
m itt humör var så d irekt beroende av det 
dagliga antal noter vi lka texten förse tLS med. 
Akadem iska sann ingars tyrka m äts liksom 
\·anligt ljus i enhe te n lux m e n till s killnad 
från van ligt ljus är int.e solen huvudkälla till 
lyskraften utan snarare de t samlade antalet 
noter \·ilka unde rstödjer och leder fram ti ll 
respektive slutsaLS. Det ~ir få gånger som m a n 
kan e lle r törs redovisa e n tanke utan att nå
gon annan person har sn11cldat ,·id den i e tt 
tidigare a rbete av akad emisk art. 

En ytte rl igare förvånande omstä ndig he t 
ä r elen tillfreclsstä lle lse och glädje jag då och 
då bint närjag ko ntemplerat min egen situa
tion och inseu m in pri,·i leg ierade tillvaro 
d ärjag faktisk t har be talt fö r a u s itta och 
tänka. 

från denn a inledande reflektion skal l nu 
fö rord e t återföras till e tt mer traditio ne llt 
spår. De t ä r n ~irnligen dags att u1dcla e tt 
antal välför~jänta tack till pe rsoner och orga
nisatio11er som på o lika sätt u nderstött av
ha ncllingsarbe te t. Dåjag ha r Yederrnöclorna 
m ed litte raturlistan i färskt minne tänkerjag 
u tde la tacken i en fullkomligt oalfahetisk 
ord n ing och utan h änsyn till kronologi. 

Avhan cllingsarbetet möj liggjordes av forsk
ningsmedel från Stifte lsen Riksbanken 
Juhile umsfond o m fu ll t ut och u tan pru t 
finansierat fyra å rs forskningsarbe te \·ilkaj ag 
härrn ed \·arm L vi 11 tacka rör. 

Då arbetet vidare grundar sig på t~un ligen 
omfattande arkivn1a te ria lsgenomgångar ä r 
jag stort tack skyldig de 11 \·ä l\·ilja och hj ä lp 
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o lika a rkiv och dess p e rsonal skänkt mig. 
Först och främst Länkerjag på Lantmäteriet:; 
Forskningsar kiv där mina före deua arbets
kamrater Gertrud Wiking, Inger Tröjbom. 
Gunhild Emmesj<\ Ron nie Engström, ll å
kan Eriksson samt Tommy Eklund gjorde de 
-;crax över 70 arbetsdagar jag til lb ringade 
böjd över äldre lantmäterikartor högst nöj
,amma. Ett alldeles särskilt tack skall gå till 
Gertrud som någo n av de första dagarna 
,rack åt m ig en komplett lista över arbeten 
,·ilka tog upp hägnadsdelningar och häg
nac!slagst iftning. Den har sparat oerhö rt 
många timmars letande. 

Diirnäst följer Språk och Folkminnesin ti
tutet i Uppsala. Under de inemot 8 månader 
jag t illbringade på detta arkiv blev jag både 
1mcket v;in ligt bemött och fick sto1· hjälpa\· 
institutets personal. Eu särski lt tack vill jag 
rikta till Margareta Gillberg som inte spara
de någon möda m ed att låna in material 
fran andra arkiv och diirmed i förlängning
e n också sparade otroligt med tid och pro
jektpengar åt mig. An dra arki,· är i d e tta 
~ammanhang Dialekt och ortnamnsarkive t i 
Lund och Dialekr, Ortnamns- och Folkmi n
nes arkin :t Göteborg där b·a Nordin respe k
tin: Fredrik Skott har yarit till stor hjälp. På 
Dialekt, Ortnamns- och FolkminnesarkiYet i 
Lmeå h arjag spcciellt Angclica Linclgren i 
åtanke vilken skickade mig kopior a\' Dat11ns 
cxcerpter. 

] sammanha nget bör ä\·cn . o rdiska 'vi u
seets arkiv näm nas vilket mycket tjänstvi lligt 
lånade ut samtliga renskrin1a kopior av ,·a
ren på Frågelista ;-,lrn 144 till SOFI i Uppsala 
och därmed unclerl~ittade min arbete högst 
,·äsen rJ ig L. 

Personalen på Krigsar kivet knogade utan 
knot fram den ena <:'fter elen andra av de till 
si n tjockl ek m yrket respektingin111cle luntor 
,·i lka innehöll husesynsprotokollen för an 
e fte r fem min uters ivrigt läsande från m in 
,icla yackert la knoga ner dem i k~illaren igen 
clajag som regel endast \·ar intresserad av 
informationen i eu enda protokoll ur e n 
sådan diger rnlym. 

Likaså har j ag fått m ycket och professio
nell hjälp rrån Lltunabibliote ket och då sä1~ 

skilt från fjärrlån ea\'cleln ingen vilka ime spa
rat någon ansträngning i arbe tet att skaka 
fram den beställda li tteraturen. 

Kungliga skogs· och lantbruksakaclemiens 
bibliotek har likaledes \'arir. till mycket stor 
hjälp \'id tillkomsten av deua arbete och det 
på flera sätt. Prompt levererade litterawr-
11ppgifter, kopior, lån och agrarhistoriska 
tidskrifter har kombinerats med redaktör
skap och korrekturarl)t'te då Akademien 
hade d en stora viinl igheten art ,·il ja trycka 
och ge ut detta arbete i sin ordinarie serie. 
Eu stort och varm t tack till Lars Ljunggren, 
Joachim Siöcrona, Per Thunström, Lotta 
Le ijonbufvucl och J immy Lyhagen. 

Kungl. skogs- och lantbruksakademie11, 
C. F. Lundströms stiftelse, Kungl. Patriotiska 
Sällskapet. Gunvor och j osefAners Stiftelse, 
\fagn. Be rgvalls Stifte lse samt Stiftelsen 
Konung G11staf VI Adolfs fond fö r s\'ensk 
kultur har gjort tryckning och bilclsättni ng 
av arbetet möjligt genom att generöst ställa 
m edel till förfogande för det ra. Tack. 

En vänlig tanke går också ti ll SOFI i Upp
salas välfi1llcla bibliotek och den hjälp ·om 
Katharina Le ibring ga\' mig. 

Karill H allgre n har på e l t myrket för
tjänstfullt säll ren r itat, digita liserat och lut
ligen färdigställt alla utbrednings- och spricl
n ingskartor i a,·hanclli ngen för tryckn ing 
Yilket_jag bugar for. 

Följande perso11er har läst och komnwn
terat hela elle r delar aY manus ril l a\'hancl
lingen: .Janken Ylyrclal, lrcne Flygare, \i\1alter 
Korpi, Lars Kardell , B1iLL Liljewall, Per Hazcl l, 
Håkan Slotte och Ragna r Peclerscn. Ragnar 
Pe derscn var opponent på milt '1/ 1-semina
rium och bid rog med mycket insi ktsfull kr i
tik samt förslag för a\·hancllingens slutgiltiga 
11rfon nancle. Staffan Fride Il , lnst f nord i ka 
språk, har särskilt granskat appendix A och 
där riiclclat mig frå n ell an tal språkliga fa
däse r. I sammanhange t har ä\'ell de kom
me ntarer som rramkommit via det agrarhis
LOriska seminarier \'arit a,· , ·ikt. 

J ane Korpi har granska1 den e nge lska 
sam ma nfattn ingen och Ulla Kardel! har 
språkgranskat delar av arbetet och varit den 
som först gjorde mig uppm~irksam på elen 
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ovana j ag har att skriva oändligt långa me
ningar i vars irrgångar läsaren g-aranLerat går 
vilse. Tack mamma! 

Et t särskilt tack g{1r till Gunnar Lodin i 
No rrtäl je vilken lät mig gå dräng en vecka 
för att lära mig gärclesgårdstängni ngens 
elernen ta . Likas{1 noLerarjag tacksamt elen 
m ~jligheL so m Göran Wiclerstriim och 
Mich ael Michaelsson gav mig au diskutera 
mina resultat och jämfö ra d essa mol cle 
erfarenheter dessa båda ha r av a tt stänga 
gärdesg-årdar vilka faktiskt idag gör h ägn for 
betande djur. Ston Lack. 

Avhandlingsarbetet har på intet vis skett i 
eLL socialt romrum. L:iuset från fli tens lampa 
har regelbundet ku nnat dämpas i trevligt 
prat och gnäll tillsammans med rumskamra
ter. Tack till Håkan, Lo tta, Per, Anna, Anna, 
Fredrik,J esper och .\liklas. Likaså Kristina, 
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Linda, Karin och Carin . Tidiga morgnar har 
förgyllts av kaffe och samspråk tillsam mans 
med AniLha Edberg och Irene Collberg. Per0 

Arne Klasson tillhand ahöll snus när det 
verkl igen krisade. 

\!lin b itr~idancle handledare Irene Flygare 
har var it ett stort stöd när vi d iskmerade hur 
svaren på de etnologiska frågelis torna skul
le användas och kombineras med varandra. 
Min handledare .Janken Ylyrdal har med sin 
stora beläsenhet, vetande och humor gjort 
hela d oktorandutbildningen till en verklig 
utbildning där jag framförallt har de munt
liga tentamina av läs kurserna i speciell åta n
ke. Tack J anken. 

Ultuna 27 o ktober 2003. 

Ö1jrm Kardel! 

K.,-\PITEL 1 

BakgruJ 
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KAPITEL 1 

Bakgrund och inledande utgångspunkter 

In ledning 
\ ' id ungefär samma tid punkt som ett regle
raL tegskihe i en fas tare gärdesorganisation 
bi.i1:iade tillämpas i Sve rige irJLroducerades 
hankgärdesg~1rden. 1 Den bestod a\' par ställ
d a störar n,ed snetL lagda gärdsel som hö lls 
samman av hank eller senare ;\\·en ,·icUor. 
De n \'ar e n Leknisk innm·aLion f"d1n tidig 
medel Lid och tack vare d en kunde stora om
d1den på re latin kort Lid h ägnas och fredas 
frå n betande qjur.~ I-la11kgärdesgården krä\'
de go d tillgfö1g på \'irke av fampligt trädslag. 
De n rnr elen clo minernncle hägnaclsforn1en 
för sLön-e delen a,· Sverige fram till d ess a u 

_Firn- och senare Laggtd1d hö1:iade an, ·~inclas 
f"iir rlrygt hundra å r sedan.3 

Bakgrund 
1 \'a1:ie e ko nomi med både åkerbruk och 
cijurl, ållning som delkomponenter har skyd
d et a,· den ,·äxancle gröda n m ot beLande 
djur ,·ariL mycke t viktigt. Be roende på ekolo
gisk;.i fciru tsäu11ingar och p~1 arberskraftstill
g,i ng har e n rarl lösningar utkristalliserats. 
Boskapen har a n t inge n \'alla ts a,· herdar, 
tjudra ts e ller stängts u te a,· någon form a,· 
h iignad. T S\"CTige. (utom i Sk~inelandska
pen), h;.i r unde r historisk tid han kgiirdesgrir
d en n1rit helt domine ranck. 1 Detta ha r bi
dragiL till au det sven ka kulturlandskapet 
f"åu e LL a11norlu11da utseende ;i11 det iiffiga 
europeiska d iir ön°rg:111gen mellan i11tensi,·t 
11 yttjad m ark, f1ker och äng, och 111er ex1e 11-
si,'l nyttjad mark, be tesmark och skog, rnriL 
gl idande . .-' I S,·erige har diire111ot grä11s<:>11 

mella n in mark och utm a rk \'ari L skarp och 
häg naderna h ar i vårt land ,tl ltid primii r1 
varit rnarkslagsskiijande. Först un der rd ati\"l 
sen tid, efter 1802, har de a ll tm er fått e n se
kundär funktion som griinsma rkö rer mellan 
administrati\'a e nheter: by eller ensamg:1rcl. 
Äi11rn senare under 1800-talet markerade de 
rågången ;iven rne lla njmidis ka fas tigheter: 
laga ski fte. För törre de len a, · S\'erige har 
således bysamarbetet och h ankgiirdesgår
den styrt rnarkur11yt~ja ndet, betestrycket e tc. 
och därmed mu stor betydelse ä\'en för flo
ran och faunans samma nsäuning lo kalt på 
111ikronivå. 

T Lignaderna har \'ari t en gemensa m an
gelägenhet för bo11 demenig hetcrna. dels 
ino111 byalaget, dels mellan byalagen , brgcle
lagc11. T'"å deh·is motsarta principe r har Yarit 
ledande rör arbetet med h ägnaderna. Bya
lagen har strävat efter au h;igna in en st1 stor 
sam111a11hållen i11mark su111 rnöjligL sanuidigt 
som de striin1l efLe r au begr;insa miingdcn 
häg nad i så stor utsrräckn ing som n1 ii jligL. 
Diir så , ·ar möjligt sökte man ii\'ell sa111arbe
Le 111ed angränsande byalag. Pi\ s:1 siiu kunde 
m ilslånga h iignacle r ö,·er bygr;inserna inhiig
na mycket stora inrnarker där byarnas respek
ti,·e å kermark 1:1g i giirdeslag, i d ire kt a 11sl11t
n ing till , ;.irand ra 11t<1n ;ttskiUauclc häg11 ad. 
Bprn<1 bildade hiig11rulslr1geller 1,ämolag cl ;ir 
respekti\'e b)S :1ker111ark lt1g i samma od
li11gsrytm . 

Eftersom kignadcrna rnr gemc11sa111ma i 
ordets riiua berniirkelse, styrdes samarbetet 
sedan äldsta tid m· ert rigo röst rege h-crk, de ls 
inom byalaget men ocks:1 mellan byalagen. 

Jj 



I si n tidigaste kända for m åLe rfi nns dessa 
regler i de medeltida landskapslagarna. Va1je 
delägare i byn var ansvarig fiir en viss d el, 
sLräckning, av den gemensamma hägnaden. 
Swrleken av sLräckningens omfattning be
rodde på ~igoinnehavet i byn. Hägnadernas 
fysiska utformning och runktion innebar då 
att om e n delägare inte skötte si n del av 
unde rhållet, blev de andras an strä ng n ingar 
helt förgäves. Dän:ned bl ev också hägnads
underhållet e n av de största konfliktriskerna 
inom byn. Av derta följer också behovet av 
fas La regle r för samarbetet med möjligheter 
for bysamhälle t a tt vidta sanktioner mot den 
fe lande . 

Hägnadernas stora beLydelse för helajorcl
bruksekonomin ådrog dem också tidigt stats
maktens intresse på en övergripande nivå . 
1400-ra lets landbosLadgo r ä r vårt tidigasle 
exempel på detta utöver vad som stadgades 
i ek med el tida lanclska pslagarna . 1681 års 
husesynsförorclning samt 1742 års stadgan
den o m byorclningar är ytterligare exempel 
på samma centrala strävanden. De senare är 
ett försö k atL i en b rytningstid stärka bya
lagets möjligheter all lösa interna konfl ikt.er 
och samtidigt a\'lasta den civila rättsfön·al t
ningen. 

I och med a tt laga skifte genomförs, 1827 
och f'ramåt, "dödas'' byn som administrativ 
enheL. Enskilda g{trdar inom byns forna rå
g(ing blir nya _j ordregisteren h e ter och del 
moderna fastig he rsbegreppet uppstår i och 
med denna skifLesreforrn . Kvar av byn finns 
endast en d el samfälligheter, vilka fortfar au 
handhas av byalaget, det vill säga ~igarna ti Il 
de nya fastigheterna som förut konstituera
de byn. 

Laga ski fte innebä r också att hela den 
gamla byns hägnadssystern måste a n passas 
till de enskilda fastigherer, som \'ar för han
den efte r skiftets genomförande . Byns ge
mensam r underhållna häg nader b li r nu e n 
fråga mellan ang r~insan de fastig heter. Detta 
borde också i teorin försvå ra sarnarbeLe a,· 
typen hägnadslag. 

Sannolikt innebär de stora jordskiftena 
vid 1700-talets milt respektive 1800-talets 
mitt ime att antalet hägnader m inskar. Tvärt-
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om ö kar troligen hägnadsrnängd e rna per 
hush åll. Nyodlingar to rde de lvis även ha 
bidragit till denna foriindring. Wolter Ehn 
har visat att skifLet i e tt första stadium s~irkt 
byalagens roll.'; De ökande ko nfli kte rna 
kring h ägnader och gränser i sam band m ed 
skiftet har bidragit till spridn ingen av byord
ningar. Hur m ycket h~ignaclsmängderna 
ökat., och i vilken grad detta beror på skifte na, 
iir in Le unde rsökt. När hägnadsmiingderna 
ökade förä nd rades tekniken . I Ian kg~irdes
gården gjordes glesare och därmed gick det 
{it mindre virke och mindre arbete . 

Sedan 1802 skall enl igt: lag, rågång mellan 
två fastigheter i ökad utsträckning förses 
med en hägnad . Laga skiftesstadgan kräver 
också i princip att nya fä.stighetcr skall å tskil
jas av en hägnad . År 1857cgörs e tt_juridiskl 
la ppkasL. Efter 1857 skall boskapen vara in
stiingcl och inLe som tidigare utestä ngd från 
åker och iing. De nna lagändring had e de
batte rar5 livlig t under riksclagarna sedan ca 
50 år tillbaka. Först med vallocll ing och växt
föl jdsjordbruk, fö rändring av boskapssköt
seln , det moderna skogsbruket och slu tligen 
ståltråden och taggtr{tden kom ha nkgärcles
gårdens betydelse art: minska och upphöra. 

Forskningsläget 
T akademiska kre tsar h ar hägnader- i egen
skap av h~ignader - främs t ägnats uppmärk
samhet av den klassiska e tnologins fö reu~ida
re. Ett antal kortare uppsatser publicerades 
om hankg~irdesgårdar och andra h ägnad er, 
huvudsakligen med utgångspunkt i regiona
la och lokala förh ållanden, unde r perioden 
1921 - 28! 1933 p ubliceras ytterligare en kort 
anikel o m gärdesgårdar av tr~i på Gotland.3 

Det. dröjde in på 1940-talet innan n ågon 
e tnolog försökre sig på e tt riksomfattande 
arbete o m h~ignader. Gunnar Hobroh fard ig
st:ällde ett manus till e n licentiatsavhandling 
om gärdesgårdar 19,13 vi lket dock inte kom 
att tryckas.9 H obrohs man us har stora lik
heter med de kortare a rtiklarna frå n :inio u
den a innan i det au sam1liga dessa är myck
et deskri p tiva till sin karaktär. H iignader av 
o lika material beskrivs ingående till sin form 

och utbredning 
fö rfa ttare fundt 
form so m är älds1 
En : tte rligare lik 
någo n nämm·ärd 
form i relation ti l 
lig och \·iktig skil 
är a u denna g ru1 
i ,in egen sanni, 
d igl ,·is \·ar liii m ·i 
, ina swclie r. 

Blo tta o m fanp 
ier ho n o m dock 
re , amticl ig t so r 
:::enom att göra t 

:ö rh,1 lla nde na u 
'.i uerarn r. Ho brc 
han sä tter ha nl 
'.!10111 S\·e rige Sa l 
~ens utbredni 
han främst gen, 
:1,k litteratur oc 
möjliga belägg • 
h:rn behandla r. 

I en B-upp,a l~ 
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:nä,,igt per pe k 
·:ich - a,· de t fä kt 
,._mw de,sa fä r " 
:en mede ltida I 
mn .!arna. · S\·a r 
'\ ,rrland . Cotl~ 
.·-.:ö r grunden fe 

-....:. hatt tillg;ang ti 
,<'J~ imiktas pä a tt 
~rl de t !;ick at för 
:u ment för mor 
;r:1~e- tällni1w , o 
.:.,c tar upp. De t 
:- r, med tn c kta 
-..,_; : ram till ticli~ 
\h rdal en u tö ka 
:nmd\~ l a\· up p 

l ,:irde~!!a rclar 
rr.cd I bakgnmcle 

: .01·, ,nhand li 
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;y.,_ni-ati o n i ~ 
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och utbredn ing san1Lid igt so m respe kt in· 
fö r fattar e fun d e rar kr ing vilken c, ·p och 
form so m ä r ~ilclst i fö rhålland e rill de andra. 
En ytterliga re likhe t ä r a tt förfa ua rna in te i 
någon näm n vä rd utsträckn ing sätter t)"p och 
form i rela tio n till funktion. En annan påtag
lig och vik tig- sk illnad frå n sena re fö rfatta re 
är att d enna grnp p kund e gö ra iakttagelser 
i sin ege n samtid och där för in te nöc\Yän
cl ig t,·is \'a r häm·isad e till arki\'mate ria l för 
sina LUcl ie r_ 

Blo tta o mfånget på Ho brohs manus ski l
jer h o no m d ock frå n ovan nämnda förfa tta
re sam t id igt som ha n Yid gar perspekti \'et 
gen o m att göra en g rundlig geno mgång av 
fö rhå lla nd e na u te i Eu ropa \'ia e tn o logisk 
li tte ra tur. Tio bro hs frärns1a för~j~ins1 är at t 
han sätte r h a n kgärclesgårdens sp ridnin g 
inom Sve rig-e samt Europa i samband m ed 
grane ns u tb redn ingsområd e. Likaså försöke r 
han frä mst geno m stud ie r i ~ildre topogr;1-
fis k littera tur o ch i ko nste n a tt h itta äldsLa 
möjl iga be lägg för d e o lika hägnadstypcr 
han be handlar. 

T e 11 B-uppsa ts i e tno log i 19 75 ta r.Jan ke 11 
\ll yrd a l upp gä rd esgårdarna ur e Lt a rbe ts
m äs ig t pe rspe k tiv utifrån ett in tresse so m 
,·äckts av de t faktum a u hägnader och frågor 
kring des a får så pass s to rt utrymm e i båd e 
d e n medeltida lags tiftninge n och i byord
n ingarna. 10 Sva r på e tno logiska frågelis to r 
(Norrland , Gotland och Skåne ä r u teslu tna) 
utgör grnnclen fö r a r be tet men han ha r o ck
så ha rt ti llgång till H obro hs ma nus. U ppsat
,en i111i ktas på a tt fasm älla hur m ycke 1 a rbets
tid d e r gick å t fö r att u ppfö ra en gärdesg,'\rcl, 
momen t för mom en t samt förbe red elser, e n 
f"rågeställning som H obroli överhuvudtage t 
inte ta r u pp- Det e tno logiska m a te ria le t jäm
fö rs med tryckta beringsläror frå n sen t 1600-
tal fram till ticlig-t 1900-tal. 197 7 p ublice rar 
\ 1lyrdal en u tökad o ch oma rl>etad artikel på 
gru nd val av up psa tsen. 11 

Gä rdesgård a r o c h h~ignader finns också 
med i bakgrunde n i e mologen t\1la tyas Szabös 
dokt0rsad1andling frå n 1970 m en sätts inre 
i re lation till d e n be teskultu r och \'alln ings
o rganisa t ion i Ska nclina\'ie n och \llellan
eu ropa som är a\"11a ndli ngens h un1d~imne. 

Senast har hägnader saus in i sitt so cia la 
o ch eko nomiska samma nhang i de l tv:1 av 
fembandsve rke t.Jordbrukets historia . 1999, 
och då med avsee nde på m ed e lti d e n o,h 
ticlig mocle rn t icl. 11 En grundligare genom
gång av det medeltida materia le t och r;itts
läget ko m m er a tt ske i d e n av \ 1lyrdal pla ne
raclc bo ke n ''.Med el tid ens boskaps kötsel" . 
H ägnad e r d isku teras också någo t i del tre 
och I-Yra a,- fem banclsYe r ket. 1" 

1928 disp ute rade Åke Campbell på en 
a,·ha ndling dä r hägn ad er ut gör en central 
d el av a rbe te t t illsamma ns m ed byg-gn acle r 
o ch o d linga r.1 1 Arbetet ä r em ografi kr-h isto
risk t in riktat och avser förhå llanden i norra 
Skåne. E tta,-de ce nu-ala källmaterialen , med 
,t\'Seend e på hägnader, 11 tgörs av sto rskaliga 
lantmäterikarto r från årtiondena runt sekel
sk iftet 1700: kanb ild och upplysn ingar i 
texrbeskrivningarna till d e enskilda kartor
na. 

De n hist0riskt inriktade ku ltu rgeografin 
har också a\' h ävd 11nd er 1900-tale t a rbe tat 
med ä ldre storska liga Ian tmä terikano1-_ T lär 
har d ock många av d e behand lad e fråges tiil l
n ingarna rön andra d e tal jer på kan an än de 
ad ) ildade hägnad e rna: 1egskifte, t r~iclessys
tem sam t skiftesrefor m cr. H ägnader har i 
d etta a rbete ofta a,wän ts som sorte ra nd e 
faktor n ~ir o lika tr;idessystem skall fastställas 
elle r beskrivas båd e till sin f"u nkrion och 
~

0siska utsträckning. Detta gäl le r också i hög 
g rad när ä ld re tid e rs ma rkam -ändning och 
uppdelning på h istoriska ma rkslag u tf"iirs _ 
Häg nad e rnas läge beskrivs och bi1Yis d e ras 
fun ktion , b :icle ren t p raktisk t o ch i någon 
m ån j u rid isk t. Då d e n historiskt i n riktad e 
kul turgeogra fi u inre - vad jag- känn e r till - i 
sk r if"t h a r p u bl icerat 11ågot arbete som satt 
ha n kg~ird esgårde ns utfo r mn ing o c h fun k
tion i cen tru m ad1:11le r jag mig ifrå n au i 
d eua sam manhang göra e n närmare g-eno 111-
gå11g a\' releYan t kulwrg-eografisk li ttera tur_ 
Eu ner1al ku lturgeo g rafiska a rbete n lrn r 
kom mit ti ll am·äncln ing i m in egen under

sö kning . 1'' 
Ett liknande synsätt läggerjag p."t elen lit

te ra t u r och d e 1111cle rsö k ningar som rör de 
so ciala a ·pekter som li nns på gä rdesgård s-
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underhåll i bevarade byordningar och lik
nande . De undersökningar jag använt mig 
av i min egen text., kapitel 5, finns refererad 
i litteraturlista och notföneckning. 

Av tidigare utförd etnologisk och kultur
geografisk forskning samt i d et av mig ge
norngångna etnologiska frågel istematerialet 
framgår det med all önskvärd tydlighet att 
de t förutom hankgärclesgårclar förekommer 
andra typer av h~ignader parallell t med den
na. Ofta - men inte alltid - rör det sig om 
tillfälliga hägnader vilka inte står uppställda 
mer än över en säsong. J ag kommer endast 
undantagsvis beröra några av dessa i min 
egen undersökning, främst kapitel 14, och 
hoppas vidare få möjlighet att behandla 
dessa i ett. annat. sam manhang. 

Definitioner av tenner och 
begrepp 
En gärdesgård består av snett lagda gärdsel 
mellan parställda stömrsamrnanhållna av en 
han/; eller vidja. l figur 1 nedan är en s;'\dan 
g~i1desgård under uppförande. I korthet går 
arbetet till på föijande sätt. En antal stö1jmr 
sätts ut - störas ut - på regelbundet avstånd 
fdn varandra i förut uppspettade hål. Där
efter l~iggs första gärdslet i. Det:ra kommer 
att ange lu tningen på alla efterföljande gärd
sel. I akt att åstadkomma rätt lutning var det 
,·a nligt att vi la detta gärdsel mot e n sten eller 
liknande . Av figm l framgår vidare all det 
första gärclslet ej når fram till störpar num
mer två. Ytterligare et.L gärdsel läggs i. Detta 
når nu genom det andra störparet. Diirn~ist 
vrids e n vidja e ller läggs en hank om första 
srörparet. 

9' ~r ~ i n· ~,, 
I 

I 11 

.il ,, 
I opo 

~ .. ~ \ 0- \ il I Qf:- . . Ju 0:-J i,t ~~ -~I I 

~ - ~ J 
"11 , -:::li- _ 

Av b ildsekvensen i figur 1 framgår hur 
arbelet fortskrider fram ti ll dess att ful l höjd 
uppn~ttts på konstruktionen längst till höger 
i b ildsekvensen. Arbetet fortskride r all tså åt 
höger i b ilden under det att gärdsel läggs i 
ovanifrån och vidja / hank siitts på berörda 
störpar med vissa interval l. Att notera i sam
manhanget är a tt vicija/ hank sätts allt efter
som arbetet fortskrider. Det går alltså inte att 
sätta tre vidjor/ han ka r - vilket ~ir det norma
la antalet - på ett och sam ma srörpar p~\ en 
gång. Skill naden mellan vidja och han k be
st:U- i att banken är ringformig och diirrned 
m åste triis över störparet. Vicijan slås som 
regel korsvis mellan störarna i störparet i ett 
a ntal varv. Slutresultate t liknar en 8:a, sedel 
ovanifrån.Jimf'ör med figur 1. 

!\är full höjd på konstruktionen uppnåtts 
blir det fortsatta arbetet ganska okomplice
rat. Det iir bara att lägga i nya gärdsel, vid
jor/ h ank samt då och då störa ut ett stycke 
ti ll. Från konstrnktionens översta del passe
rar alltså e LL e ll er fler gärdsel ett större eller 
mindre antal störpar p:1 sin Yäg ner mot 
marken. Den på detta ,is uppkomna linjen 
- tutn ingslinjen - amänder elen klassiska et
nologin för att typologisera gärdesgå rden. 
Här vidlag skilj er man på lwrtlagd och läng
lagd gärdesgård . Se fi gur 2 och :l nedan. l 
elen konlagcla g~irdesgå rden g:1r lutningslin
_jen genom 2- 4 st.örpa r och i elen lå nglagda 
rr:m ::i störpar upp emot 11, 12. 

I figur 2 går lut.ningslinjen igenom 3 par 
och i figu r 3 igenom 8 par. Rent principiell l 
~ir det all tså nästan ingen skillnad mellau 
dessa t,ft typer. I båda fallen b estäms lu t
n i ngsli njen a,· den l'illkcl som väljs n~i r det 
första gärdslt'l läggs i. Rent konstruktions-

r" t~r I' I 
'I I I 

L -- ~ ·- ' I 
I 

C:f . -- ---~ -- I I I 
I o.::, _ 
~ ~ I qD I 

:._}--- -- 'l"-. oo-- \,1]~ l, -.:. ...._,.-..._ I ---. 

Fig ur I. llur gii11frsgr1rdm stängs. J,/ierf),\L 3628. Ös/bo härad och l\1PlPsor//m, 1938. 
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Figur 3. l,å11glagrl p;iinlesgård. rjtf'r ULMA 17518, Jiiss1' härad och Köla sockm l 945. 

tekniskt finns några rå skilln ader. Av figur 2 
fra m g{1r att störparen lutar 11{1got fram å t i 
arbetsriktn ingen sarrJt att i konstruktionen 
ingår stöd/ stö tLo r, växeh·is satta i störparell 
på iirnse sidor av konstruktionen . Den lång
lagda gärdesgården i figur 3 bar loclr~itt st~ill
da störpar. Vidare består Yirket i lutn ingslin
jen av två g;ir<lsel istället fö r e rt enda i figur 
2. Den avbildade gärdesg:1rclen i figur~ sak
nar vidare stöd el ler stötto r. I de11m1 fråga 
förekomnwr en viss regional ol ikhet varfö1 
e n t:111glagd gärdesg:1rcl - ä l'en elen - ofta 
har stöd di tsatta. Den l'iktiga skillnaden ä r 
att de är samt med betydligt längre interl'al
lf'r ~in p:1 en konlagd g~irdesgårcl. Stöden är 
till fo r att försäkra sig om tillr~icklig stabilitf'f 
i konstruktio1wns sidled. I en lå ng-lagd gär
d esgård, med en 1:mg lutningsliuje, får gård-

selvirket i lumingslinje n stöd m· e n lång rad 
störpar. Detta ger en helt annan stabilitf't i 
sidled iiu iimfon med e11 konlagd ,·ariaut. 

Av det etnologiska bill rnateriale t framgå r 
med all önskvärd tydl igh c t attgärdesgårclen 
och de t i konstruktionen ingående materia
let har ben~i mnts oli ka i ol ika delar :w lan
det. l appe ndix A redogör jag for de dia le k
ta la uttrycken samt deras sp ridning med 
hFilp a1· utbrcdningskartor. l al'l1andl ingens 
textmassa kommer jag huvudsakligen a11 
anYäncla 01·an presenterade uttryck: g:irdes
g~ircL stör, giirclsel samt stöd . Ordet "h)'gga'' 
a1wänds a ldrig i något av de 268 s1·ar som jag 
läst. I elen fortsatta framställ ningen kommer 
diirför hul'uclsakl ige11 termen stiinga att be
gagnas. I kapitel 7 diskuteras och m0Li1eras 
defini tionen a1· hank och 1icija mer ingäe11dc. 
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KAPITEL 2 

Agrarhistorisk teori och systemtänkande 

Inledning 
Inom ämnet agrarh istoria har, sedan del 
etablerades som en egen disciplin vid Sve
riges Ian tbruksuniversitet 1994, e tt i stort 
sett gemensamt fö rhåll n ingssätt till ~imnet 
,·uxit fram. Detta förh ållningss~itt ä r empi
riskt inriktat och tvärvetenskapligt. 1" I cen
trum står en agrar produktion vilken på sin 
lägsta nivå inbegriper ett hushålls kombine
rade aktiviteter på inägomark och utmark: 
hela elen markresurs som det enskilda hus
hållet har tillgång till genom nyt~jande-, 
ägande- eller en kombination av dessa räLLer. 

Jordbruket som ett system 
Hush ållets kombinerade aktiviteter ingå r i 
ett system. Detta består av de specifika krav 
jordbruksåret sätter på produktionen som 
hushållet mås te anpassa sin tids- och arbets
resurs efter. Vegetationsperiodens längd är 
den enskilda faktor vilken ytterst tvingar hus
hållet att utföra jordbearbetning, sådd, slå tter 
och skörd i en viss bestämd ordning i för
hållande t ill varandra och ofta u nder tids
p ress. Alla andra aktiviteter måste anpassas 
till denna arbetsordning. Åkerbrukets krav 
gå r a lltid före boskapsskötselns i detta av
seende oavsett den odlade arealens storlek 
elle r relativa betydelse i hushållets ekonomi. 

.Med utgångspunkt i d etta systemtänkan
de - oavsett elen tid och nivå som studeras -
blir de t väsentligL att identifiera trånga sek
tore r i elen agrara produktionen, \'are sig det 
gäller i stora drag eller om en viss företeelse 
specialgranskas. Går det att relatera/ förkla-

ra en produktionsbegränsning i termer av 
tid, arbete eller begränsningar i elen areal -
som producerar en viss nyttigh e t/ resurs -
som står till förfogande för en viss aktivitet? 

En annan viktig aspekt av system tänkan
det är att analysera hur en viss aktivitet eller 
ett visst arbete är organ iserat. Vem eller vil
ka utför ett visst arbete och hur är d et orga
n isera t med avseende p å individ, hushåll 
eller större samfällighet av hushåll, del vill 
säga en e nskild gård, grannar, byalag eller 
ett helt bygdelag? Här blir det också av vikt 
att urskiija om arbetet kan ske oavhängigt av 
andra eller måste underordnas en tidsmäs
sig samordning med en större kre t:s av h us
h åll. 

Ett a nnat angreppssätt inom ramen rör 
systemtänkandet är att försöka urskilja de 
samhälleliga och institutionella ramar som 
ges vid e n viss tidpunkt fö r en viss aktivitet 
eller nytrjanclet av e n viss resurs. Vem eller 
vilka beslutar om nytrjandet och h ur regle
ras nyttjandet inom elen grupp som äger 
nyttjanderätten? 

Ytterligare en aspekt av systemtänkandet 
är att se var någonstans en viss aktivitet eller 
arbete äger rum, antingen rentfysiskt - i sko
gen eller på åkern - eller inom vilken social 
grupp/ kategori: barn, ung, gammal; man, 
hinna;jordlös, torpare, bonde. 

Sys te mtänkandet gör också att en viss 
företeelse/ aktivite t/ arbete inte är en kon
stam storhet utan tillåts variera i tid och rum 
,·ilket gör det möjlig t att identifiera regiona
la system och förklara dessa utifrån natur
gi,·na förutsättninga1~ exempelvis skogsbygd, 
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m ellanbygel e lle r slä trbygd, samtidigt o m 
det går attiirnföra de a system rela ti,·t e n
kel t cU de innehålle r i ston sett ·amma stor
hete r, dock av inbördes oli ka storle k inom 
de e nskilda systemen. 

Vid alla j ämfö relser - inom system , ·id ,·iss 
g iYe n t idpunkt e ller rne lla11 syste m - har 
mängd e n central betyd else . l\fangden t id, 
a rbete elle r e n 11yLLighe t/ resurs uttryckt i 
någon !'orm av avkastn i ngsm:1tl ä r de n fak
tor som görjä m rörelse möjlig och m enings
full. Utan e n kvantifierbar m ängd blir va1j e 
jämfö re lse meningslös. Utan ele n går det 
inte a tt uttala sig om en \'iss a ktivitets hny
d clse ,·are sig inom etl system e lle r mella n 
system. 

En kvantifierbar män gd gör också j ~im
förelser Ö\'e r 1irle n rnq jliga. En arbetad tim
me e lle r en volym torka t h ö ha de samma 
dignite t och sto rlek p:1 1600-tale t som de har 
idag. Därm ed bli r de t ofta - me u inte alltid 
- re lativt oin tressam atl göra j ämförelser i e tt 
penningvärde. En kva nti fierbar m~ingd av 
det sena re slaget får ock å stor be tydelse för 
möjl ighe ten art, på e tL adekvat ä tt, över hu
vud 1aget diskute ra olika system i terme r av 
u thålligh et. Utan kva n tifie rbara m ä ngder 
går d e t helle r in te au ,tttala sig om Yare ig 
konsekve nser för miljö n e ller biodivers itet. 

Amnet agrarhistoria och för
ändringsteori på övergripande 
nivå 
Ämnet avgränsas rumsligt - i sin , ·idaste be
märkelse - till studi et av elen de l a,· befo lk
ningen som under oli ka tid har levt och för
sö1j t sig på landsbygden. Arbete , resurs- och 
ma rkutnyt tjande studeras inom ramen för 
syste m tänkandet. Motsvarande tidsm äss iga 
avgrän n ing görs utifrå n elen tidpunkt då 
j o rdb ruk - å kerbruk och boskapsskötsel -
infiircles till det som kom a tt bli S\'e rige för 
ungelå r 6 000 år seda n och fram till nutid . 'i 
A" h änsyn till både källäget och elen sedan 
länge e tablerade tidsrnäss iga reviruppdel
ningen m ella n disciplinerna arkeologi och 
historia bruka r dock startpunkte n s~itta be-

22 

tydligt lä ngre fram i tide n, o mkring 1060 c . 
kr. 1

" 

Å\' O\'an gi\'11a de finitio n följ e r a urorna
' iskt e n avgrän ning mol e n rad reda n eta
ble rade inrikt11ingar inom framfö r a ll1 ä m
net h istoria men ä,·e n andra d iscipli ner. 
Dock ~ir de nna avgränsning på imet vis to tal 
till sin na tur. Avgrä nsningen hör sn arare ses 
som e tt bestämm a nde av fokus ä n som nt 
Le rriLo rid lt imperativ rik ta t mo t a ndra hu
man is1 i ska och naturvete nskap! iga d isci
pl ine r, a lt "aygränsa utau au stänga" .1!' Att 
betona fokus snarare än avgr~insning är 11öcl
v~inclig t för att möjl iggii ra ä mnets tvän ·eren-
kap liga inrik rning och karaktär. 

Va1je inriktning inom huvudämnet histo
ria har som rn:d ·ättn ing att försöka beskriva, 
fö rklara och fö rstå fö rändring/ utveckl ing 
inom samhälle t över tid en. Am nel agrarhi -
torias lö rklaringsmoclcl l på överg ripande 
nid ha r empiri kt och teoretiskt utarbetat · 
och form ulerats a,· Myrda l. De n tar sin u t
gångspunkt i de n ma terie lla produktione n 
som är: 

"grundläggande för samhä llets ur1·eckling. 
Alla 111:iste äta och de t kan inte finnas me ra 
akt i,i1<.: t i sa mhiillt-1 iin d et fin ns ma t til l. Pro
d uktionens storlek ger därför den bas på 1il
ke t hda sam hä ller Yi lar."" ' 

Förändring a,· produktionen ä r i första hand 
tekniskt betingad. Teknik e lle r det tekniska 
beg reppet som används avgränsas till ele n 
ma teriella kulturen. Myrdal skriver a tt: 

"efter om mycket a\' tekniken inte am·än der 
sig av redskap betonarjag i m in cleJinition 
skapandet a1· m a terie ll kulrur. '.vlecl ,c kn ik 
me11arj ag: ' metoder och t11t'Clcl för all skapa 
materie lla nyttighe ter' .•·•• 

I Ian for tsätter: 

··med denna defi11i1 ion a1· tekn ik inbegrips 
redska pen me n också miin11iskan sj äll', h e n
nes handgrepp och kunskaper (som all kun
na se niirjorden reder sig). O rgan isatione n 
al' a rbetet ingå r, men där emot in Je elen soci
ala strukture n som såda n äve n om de nna 
s tår i t'tl förhå llande till tekniken .""" 

Teknik som ryms inom de l ovan definierade 
reknikbegreppet samverkar i (agrar) tekniska 
komplex. SamYerka n sker in o m ram e n för 
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de t system somjorclbruksåret u tgör. De tek
n iker som kommer till använd ning under 
,·arbruk, slåuer och skörd står i internt bero
ende av varandra och utgör tekniska kom
plex. Påverkas någon del av komplexet får 
detta följder även för de andra delarna inom 
ko mplexet. Detta förhålland e gör att kom
plexet i sig är förändringsobenäget n~ir det 
,-äl har införts samtidigt som varje nyhet mås
te fungera i systemet för att kunna accepteras. 
aledes kan ny teknik vara känd under lång 

Li d men inte inkorporeras i ett tekn iskt kom
plex förrän ytterligare innovationer har hun
ni t ut\·ecklas vilka i sin tur kan kombineras till 
e tt helt nytt tekniskL komplex. Detta nya kom
ple x införs sedan: "det är inte enskilda ny
heter utan hela komplex som införs".23 

I och med att tekniska nyheter inte införs 
e nskilt utan tillsammans i tekniska komplex 
medför detta att produktionen inte ökar 
linjärt utan spr[mgvis. 'Jordbruket bli r eflek
ti,·are och många fl er ka11 försöijas". 2

• 

Trots att tekn iken är central i förståelsen 
a,· förändringen är den inte elen yttersta or
<aken till förändringen. Förändring bygger 
pa ett anna L förhållande . Det tekniska kom
plexet samverkar nåmligen med den sociala 
strukture n , samhället. 

""En social struktur är lika niidvändig för en 
funge ra nde produktion som det tekniska 
komplexet. Det behövs regler rörande pro
d11ktionens organisering, rö rande produk
ternas fö rdeln ing etc. Regelverk som upp
rättas och hålls samman med ideologiska 
1noti,·eri nga r. »r, 

Den sociala struktu ren är både nödvändig 
för utveckl ingen i sig men reagerar på sam
ma sätt som det tekniska komplexet för ny
heter, den är förändringsobenägen. Samver
kan mellan det tekniska komplexet och den 
,ociala strukturen är inte helt parallell utan 
bör snarare uppfattas som en växelverkan 
mell an de båda. I växelverkan finns e n viss 
tröghet inbyggd - eftersom elen samhälleliga 
un·ecklingen h ar ett delvis eget utvecklings
fö rlopp som är skiljt från det Lekniska kom
plexets - som leder till en ständig obalans.26 

De t ~ir obalansen, trögheten, i \·äxel\'e r
kan som är huvudorsaken till förändring. 

"Tnder de tekn iska sprången kommer de n 
samhälleliga o mvandlingen ofta ske ofull
ständigt. I en uppgångsfas med kraftigt sti
gamle produktion gör sig ime denna obalans 
gällande, me n i stagnationsfasen, d:1 i11 110-
,·ationerna ä r fä och sker inom det av te kn ik
komplexet givna rarnarna, bl ir obalansen 
in1t> bara a llt mer uppenbar ntan också allt 
me r hindrande. Denna samhällel iga disfunk
tionali tet kommer a tt omvandla stagnation 
till kris"_,; 

Obalans lede r till kris och det är denna som 
i sig banar vägen till förändring utan a tt de n 
senare kan sägas ha varit tekniskt betingacl.28 

l figur 4 sammanfattas föränclrings/ u t
vecklingsteorin grafiskt. Utvecklingen ses 
som en lång vågrörelse som innehå ller pe
rioder av snabb teknisk omvandling - teknis
ka språng - med stiga nde prod uktion som 
följd . I uppgångsfasen rör del sig om en sti
gande arealprocluktiviLet, ökad avkastning 
per yten het, men i pladfaserna och ne cl
gångsfaser rör det sig om arbetsproduktivi
tetsökningar: arbetsbesparande teknik som 
gör att samma yra kan odlas som förut men 
med mindre arbetskraft.29 Vågrörelsen be
tingas av regelbundet å terkommande kriser 
som i ett förind ustriellt samhälle med dess 
små marginale r in nebär en befolkn ings
minskni ng i takt med produktionsminsk
ningen .'\n 

"Uppgångarna sammanfaller med införan
det av nya tekn iska komplex, vilket. ger en 
del av förkla ringen t ill expansione11. i\frn i 
e11 teori som skall förk la ra en vågrörelse mås
te nedgången i sig bära möjligheterna till 
u ppgå ng, och uppgången i sig bära förut
sättningarna för krisen. De t är helt klan att 
förk lar ingen till krise rna inte kan ligga i tek
niken i sig (däremot i hur tekn iken används 
- exempelvis överutnyujande av resurser)."'" 

Arnnet agrarhistoria på 
mikronivån 
Med utgå ngspunkt i elen tidsmässigt snävare 
aYgränsningcn som gjorts ovan, 1060 e. kr., 
skulle en agrarh istorisk mikronivä vara cen
trerad kring det enskilda hushållets och fa
miljejo rdbrukets arbete och produktion på 
g{m!s- och bynivån . Kärnfam ilj, familjejord-
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"Den långa vågen" 
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bruk och byar är nämligen några av de stora 
nyhe ter som införs när förh istorisk tid över
går till histo risk tid _'.12 Ett_jord bruk baserat på 
det enskilda h ush ållets arbetskraftsresurs 
har visat sig vara e tt u tomord entligt fram
gångsrikt koncept över tiden _'.13 En seg och 
dynamisk struktur som överlevt samh~ills
omvandli ngen från feodalism till kapitalism 
och de lvis också in i industrisamhället.3 1 

På mikronivån - och m ed Myrdals de fin i
tion av teknik i bakhuvudet - iir det n aturligt 
att behandla och översätta begreppet telmislil 

komf1l1'x till arbete och på motsvarande sätt 
sorial sln.1.ktu.r till by. Arbetet h andh as och 
utförs av hush ållets rnedlernmar i växelver
kan med byn. H ushållet e ller fami ljen ~ir i 
detta sammanhang mer au betrakta som e n 
arbetsorganisatorisk e n het inom byns socia
la st ruktur. :F, (Se vidare kapitel 5 nedan). 
Dock är det de nn a arbetsorganisatoriska 
e nhet som i sammanhanget u tgör elen m ins
ta urskiljba ra delen i den materiella produk
tione n vilket gör arbetel och dess organisa
tion centralt inom ämnet agrarh istoria. Hä ri 
inbegrips även män n iskan då arbete ä r 
otänkbart utan e n mänsklig niirvaro. Möj
ligen skulle man också kunna säga att det ~ir 
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på denna nivå och på denna punkt som skill
m1den mellan e u agrnrhistoriskt synsätt och 
et:t t.raditioncllt ekonomisk-historiskt bl ir 
tydligast. 

Litet g ro\'L skulle knn na hävdas att ekono
m i sk h is toria centrerar sitt intresse kring 
slut resulta tet av arbetet, p roduktionen, sam t 
de institutioner och förändringar inom dessa 
vilka styrt och påverkat produ ktionens stor
lek och fördelni ng.'16 Inom agrarhistoria blir 
de t. nödv~incligt - i systemtänkandets anda -
att bö rja a na lysen av produktionen kring 
enskildheterna i det ind ividuella a rbetet 
som i sin tur resulterar i produktio11e11. Hur 
individens arbete samordn as inom ramen 
för elen arbetsorganisatoriska enheten, h ns
hållet/ familjen, och därrn ed ocks[i samver
kar med det arbete som utförs av hushål le ts 
övriga medle mmar. D~irmed får också studi
et av vem som gör vad beroende av [i!der och 
kön - mot bakgrund av hushållets samman
sättning och storlek - stor vikt. rnom ekono
misk h is to ria tonas individens roll ner och 
förvandlas till e n mer könsneutral aktör som 
mer unisont gör sina val inom ramen för det 
socio-ekonomiska sys temet. Logiken i aktö r~ 
ens val är given på förhand beroende på vil-
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:..t'n Lid och vilket socio-e konomiskl sysLe m 
, ,m studeras. På den övergripande nivån är 
,',il lnaden i synsätt me llan d iscipline rna inte 
.1.·a miirkbar dä produktionen hanteras pä 
;c-n aggregeracl ni vå som rent naturligt skym
:'ler elen rn iinskliga närvaron och cle laktig
:,c [Cl 1. 

_-\rbetets roll på mikronivån 
F.im ilj e_jorclbruk - oavsett om det bedrivs på 
t'n egen "ägd " g;trd elle r på e n arrenderad -
:1,1r sina egna speciella produktionsfii ru t5ärt
_1ingar som gör a tt produktione n in te he lt 
:m·ändningsfritt kan beskrivas eller först:1s 
med hjiilp av de analysme toder som bottna r 
1 klassisk ekonom isk teori. Dessa är nän1-
li~en ut\'ecklade för e tt kapitalistiskt p rocluk
:ionssäu där vinstmaxime ring är hu\'l1cl
, ,fLet.'" C tmärkande for fam iijejordbrukets 
p roclu ktionssätt ä r a t t familj en/ lrnshåll e t 
,amticl igt som d e t är e n produktio nsenh e t 
1Ckså i1r en kon sumtionsf'n h et.:18 \tlålsiitt
n i11gen med produktio ne n är inte vinst:max
inw ri ng m an subsistens och reproduktion a, 
;;.onsumtionsenheten: s_jälvh ushå ll. Hushäl
'.e t ko nsumerar till stor de l vad som proclu
cnas. (Inslaget av sj~ilvhushålJ och sjiilvhus
hall ningstanken i jordbrttksp rocluktione n 
leYe r h ar mycke t långt fram i tide n och får 
egentligen sin första riktigt föröda nde ideo
logiska knäck i sam band med a tt ele n krea
w rs lösa g:1rcle n blir e LL fakw rn :1rtionden a 
dter a ndra 1·~irldskrigets slu t) _:.9 Till d e lta 
:;runclkra, på självhusld1llsp roclukti onen 

om mer elen övergripande sociala struktu r
ens krav på avgifter i form a,· ska tt/ rä n ta. 
Om m~jligL skall prnduktio ne n också räcka 
til l ett li tet översko tt.. En marginal for ofornt
,eclda utgifLer, exempe lvis vid miss,·äxt, e lle r 
fö r a tt kunna kö pa sådan t: som hushållet ej 
,jä k t ka n producera, sa lt e rc. Med d e nn a 
mriktn iug p{1 produktione n blir marginaler
n a inte sto ra oc h h11shå llet he lt na turligt 
ris ko be näget. 11> 

.. Li,·ing closc ro rh e su bsistence margin and 
, ubjcct 10 t!Jc ,·agarics of wea rher and 1hc 
c lai ms of 0 11rsi<lers, th c pcasan t housch o lcl 
has li11 le scope fo r t he pro fit max irniza tion 

calc11h 1s o f tra cli tio nal ncoclassical econo 
rnics. T,-p icallv. the peasanl cul ti vator sc e ks 
IO a1·0 icl thc failure th a t wil l min h irn ra ther 
thc11 attemp ting a big, b u t r is!-+ kill ing. In 
clecision-111aki11g parlance his behm·io r is 
r isk-m·ersc: h c rn in imizes th e su bj ecti l'<:' p ro
bahiliry o r th e maxim u in loss·':11 

Ti ll de faktore r son1 styr självhushållningens 
mots\'arighe t till kapitalisme ns vinstmaxi
me ri ng - liktydigt med största möj liga profit 
- skall e n in te helt oviktig kul ture ll t beting
ad fa ktor läggas: önska n au leva och konsu
m era i e nl ighe t med d et mönster som till
kommer en bo11dfarni lj såsom de t uppfattas 
av båd e de t e nskilda hush ålle t och a ndra 
bush:t! l med jämförbar status under de n tid 
som stude ras. Kon och gott att leva "stån cls-
1n~iss igt" . •1t 

Produktionens storlek- förutom vad som 
ft r g ivet av natur, klim at och tillgä nglig areal 
- b lir chirm ecl direkt beroende av h ushålle ts 
arbets insats. ~vlängcle n nedlagt arbe te är den 
produktionsfaktor som hushållet lättast kan 
r:1da ö,·er/ p åver ka samtidigt som a rbets
kral't.s ti llg:U1gen ytte rst bestämmer p rodu k
tionens organisation och inriktning ."' Ire ne 
Flyga re samman fatta r cle tla som a tt "repro
cluktionspotentialen sätter griinser for pro
d u ktio nspo te n tialcn" _-,a 

lnolll fa m iljejo rdbruket är farniljen/ lius
hålle t - den arbe tsorgan isatoriska enheten -
liktydigt med a rbe tskraftsresm se11. H~ir skall 
poäugceras att. fami ij och h ush~ill inte allti d 
iir hel l ide ntiska begre pp. H ushålle t ka n 
även inbegripa {1rsanst.ä ll cl , o fta ogift, arbet,
krafl: piga och drä ng. Dock ing:1r dessa i 
procl ukrio nsenh e t och konsum tio nsenh e t 
då de li ksom famil_je me dlelllma rna genom 
eget arbe te pft gå rden ska ll reproducera sig 
sjiih·a: m at, kläd er, bostad e tc.,:, Inslaget a, 
anstä lld :u betskralt beror yu erst på fam iljens 
srorl r> k och kompositio n: a n tal och fö rdel
ning mell,111 barn och \'11xna inom fam iljen. 
Betraktat som arhet.skrafLsresurs får farnilj e11s 
egen arlwtspotemial ett cykliskt förlopp. En 
u11g n:·sra nacl fa milj , 1ua11 och h ustru med 
Slllcl barn , har cliirmed en läg re arbetspo ten
ti al än en 111ogen l~1111 ilj nwd n 1xna barn . 
Beroende på Ya r i cykeln fa miijen bdi 1111e r 
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sig kan denna behöva kom ple tte ra arbets
kraftsresursen med anställd arbetskraft.46 

En annan viktig faktor som påverkar arbets
kraftens o rganisation är j o rdbrukets å rs
arbetsrytm: den ojämna fö rdelningen av 
a rbetskraftsbehovet över åre t. Under od
lingssäsongen anpassas all t arbe te efter de 
krav som vårbruk, slåtter, skörd och trösk
ning ställer på arbetskraftspoten tialen. 

"På varje gård var pe rioden från vårhruket 
till trösksäsongens slut en enda lå ng a rbets
topp med inslag av extra in te nsiva m omen t 
som beroende på variation i väde r oc h års
mån krävde stor flexibili tet i arbetsstyrkan s 
ant.al och sammansättni ng". ,; 

En total mobilisering som även kan inbegri
pa extra anställd arbetskraft, utöver eventu
ellt årsanställd sådan , e ller arbetsbyten mel
lan gårdar. Delar av åre t kommer dock hus
hå lle t/ familjen att ha arbetskraft "över". 
Denna skall försö1j as med mat och kläder 
även o m dess insats in te direkt behövs inom 
de t traditionella j o rdbruksarbete t vissa tider 
på åre t. Därför in begriper traditionell t fa
miljej ordbruk med sj älvhushåll en stor de l 
arbe te som läggs på annan p rod ukti on än 
den rent agrara.48 
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"Arbetet i jordbruket är en handfast om
vandling av natur till kulLUr, au från djur och 
jord utvinna livsnödvänd iga nyttighe ter. 
Arbetet både inordnas unde r och utnyttjar 

fysikaliska, kemiska och biologiska lagar och 
har så gjort långt innan männ iskan ve te n
skapligt kunde beskriva dessa . Arbetet styrs 
också av ett exceptionellt be roende av kom
binationen klimat och markbetingelser. Även 
om ingen m ä n niska und kommer natu r
lagarna så är de särskilt närvarande i den di
re kta arbetsprocessen i jordbruket".'" 

Gärdesgårdarnas roll i system et 
Vad har då gärdesgården för roll i systemet? 
Gärdesgården går j u ej att betrakta som en 
resurs i den bemärkelsen att den avkasta r 
något som kan konsumeras inom hushållet. 
Däremot kräver den resurser från hushållet 
i form av arbete, tid och virke. Dessa storhe
te r är i sig mä tbara men in te avkastningen 
från hägnaden . Gärdesgårdens roll i syste
me t - a tt kilja beta nde djur från växande 
gröda - gör den till en fundame n tal föru t
sättn in g för hela j ordbruksprodu ktionens 
bedrivande . I modernt språkbruk sku lle 
man säga att den tillhör en vi tal del av agrar
samhällets infrastruktur. Fungerar inte häg
nad ssystemen skadas livsm edelsproduktio
nen allvarligt. Detta blir mycket kännbart i 
e tt samhä lle som huvudsakligen producerar 
livsmed el ino m ramen för e tt självh ushål l. 
Dä rmed måste det finnas regler om förvalt
ningen av hägnadssystemen fö r samhällets 
fortlevnad. Se vidare kapitel 5. 
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KAPITEL 3 

Hypotes och frågeställningar 

.\\ handlingens grundläggande hypotes är 
att hägnad erna ökade över tiden. Detta som 
e n logisk konsekvens av befolkningsökning 
,om i sin tur led er till ö kad uppodling. Där
med bli r avhandlingens huvudfrågeställning 
au med rimlig säkerhet försöka fas tställa hur 
mycket gärdesgårdar d et fanns vid unde r
sökningsperiodens början samt att se h uru
,i da dessa ökade över tiden eller ej . Går de t 
,i dare a tt se några skillnade r över tiden vil
ka kan fö rklaras av n aturgeografiska förh ål
lande n (skogs-, mellan- och slättbygd ) eller 
rådande träd essystem ( e n-, två- e lle r tre
,äde)? En naturl ig följdfråga är om gärdes
!!årdarna till slut ökade så mycket a tt de blev 
e n belastn ing för j ordbru ket och dä rmed 
iYingade fram en övergång till andra meto
der att å tskilja betand e djur från växande 
gröda, vallning och tjudring, eller alternativt 
framtvingad e e n övergång till andra häg
nadstyper och material, stenmurar och j ord
\·allar? 

För att besvara föijdfrågan blir de t n öd
\"ändigt att skä rskåda gärdesgården utifrån 
e tt systemtänkande där utgångsp unkten är 
de t enskilda hush ålle ts tillgängliga arbets
kraftsresu rs och fasts tälla d e n tid som ä r 
möj lig att disponera för hägnadsarbete un
de r ocllingssäsongen. Den na tid kan sedan 
ställas mot den mängd arbete och elen 
mängd virke en given längd gärdesgård d rar. 
Beräkningen måste även ta hänsyn till med 
\ilket tidsintervall en gärdesgård stängs om. 
En dylik be räkning kräver också att gärdes
~årclarna ä r stängd a efter huvu dsakligen 
samma tekniska norm: att de är stä ngda ti ll 

samma höjd, med samma täthet och med 
ma terial av samma grovle k. Däre fte r kan 
möjligen några faktorer urskiljas som i vart 
fall kunde ha upplevts som belastande av 
hushålle t. 

En annan n orm som även måste beaktas 
i beräkningen ä r den samhälleliga normen: 
lagar, förordn ingar, j ordskiften samt j ord
brukets utveckling och förändring över tid. 
Här måste gärdesgårdens fysiska placerin g 
sättas i relation till den samhälleliga normen 
p å flera plan: d e t en skilda h ushållet, byn, 
angrä nsande byar samt - efte r laga skifte -
enskilda fastigh e ter. 

Summa n av de delfrågeställningar som 
måste besvaras för att göra beräkningen 
möjlig gör det också möjligt a tt både empi
riskt och teore tiskt belysa gärdesgårdarnas 
roll för jordbruket och byalaget 1640-1 900. 
Mängden får h är en ce n tral betyd else för 
hela undersökn ingen och mängden gärdes
gård kommer a tt vara d et nav kring vilke t 
alla delfrågeställ n ingar kre tsar och sätts i 
relation till varandra. 

Det är mängden som avgör och begränsar 
arbe tstiden, unclerhållsbeh ovet och mate
rialåtgången liksom även det sociala engage
mang, som krävs av byalagets medlemmar 
för att hålla deras produktionssystem igång. 
Det sociala en gagemanget anslu ter till en av 
Sigurd Erixo ns teorier - a tt samarbetet 
kring de gemensamt underhållna hägnader
na var en av de viktigaste orsakerna ti ll att 
byalaget som institution kom att bestå från 
tidig medel tid till laga skiftets genomföran
de.so 
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för Sveriges del, med gott om virke rnen 
med en relati\'t gles befolkning, har ett om
fallande sysr.em av lia11kg;irdesgårdar variL 
det J;impligasLe ekonomiska alternativet att 
separera betande djm från elen v~ixande grö
dan . l\';ir man beLrakLar tillgången pä virke 
a,· lämplig dimension och träetslag fra mstår 
den i äldre rid of"ra p ;;'1talade skogsbristen 
som relativ. Bristen gällde de produkter som 
bondesamh~illct cfLerfrågade inom begrep
peL hushehovs\"irke. Regelbundna uuag a,· 
vedbra nd , gärdsel och stiir samt, med läng
re tidsinrervallcr, byggnadstimmer \'ar de 
faktorer som , ·id sidan av ett kontinuerligt 
skogsbete och lövtäkt, har haft störst inn~r
ka n på skogsekosysternet i S,·erige under 
historisk tid. I kapitel 14 ut\'ecklas detta re
sonemang. 

1\1t 1ntrycka mängden i åtgångstal för an
tal stör och g;irdscl per längden bet ;iv speci
fice rat trädslag samt att omföra dessa å t
gångsta l till kubikmeter kommer att göra 
der möjligt att uttala sig om virkesåtgången. 
Kopplas detta ~i ven till rr:1gan om hur en "iss 
bys hägnader fysiskt var disponerade iiver 
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byns område E\r man en fingervisning om 
hur be tesd riflen g ick ti ll. De n har i sin tur 
betydelse för hur de skogsbestån d såg ut 

som producerade hägnadsmaterialet. Un
derhåll, hnr of"ta och hur mycket av en be
fintlig gärdesgård som byrtes in , är en annan 
frågeställning som är intimt fö rknippad med 
föregåend e resonemang. 

ArbetsLidsåtgång, prestationsnorrner, Lid 
p:i {iret för olika åLgärder, vem som utförde 
arbetet etc. ~ir frågeställninga r som reda n 
tidigare deh'is har disk11terats och reclovisaLs 
m· Myrdal.',1 Kopplas uppgifter om mängden 
till hans resultat och till r ftdande träclessys
tem, går det förhoppningsvis art uttala sig 
om h~ignads1mderhållet per gård och år. Det 
är in te alls säkert att ett laga skifte får samma 
konsekvenser i en tresädesbygd som i en tv:1-
eller ens~idesbygd. Omvänt kan kanske för
delar med ett visst triidessystem teoretiskt: 
beläggas ur d enna underli{tllsaspekt, vil ka 
inte dire kt går au förk lara m ed byns natur
geografiska läge eller med ele n vid tidpun k
ten delande samh;illsnon11e11. 

h._-\PITEL 4 

Källmatc 
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K,.\PITEL 4 

Källmaterial och metod 

Om källkritik och arbetsmetod 
på övergripande nivå 
. \ d 1andlingen h a r e n tvärvetenskaplig an
-a ls. Det empiriska material som framtagits 
u r o lika källor har både insa mla ts och tol
kats utifrån en praktiskL funkrionell u tgångs
punkt.''~Jag har i deua arbete uLgå tL ifrån att 
I ärd esgårdar stängd es fö r att de fyllde e n 
1iktig praktisk funktion i jordbruke t och 
därmed m enar jag ockst1 att svaren på enskil
da fö reteelser i fo rsla hand måste sökas i en 
!"\ sisk verklighet; exempelvis klimat,jordmån, 
nl ika trädslags tekniska egenskaper samt 
eg;cnskaper hos de huscljursslag vilken gärdes
!a rclen skulle utgöra hägn för. De tta grnnd
läggand e synsätt har även tilhim pals i tolk
ningen av reda11 tidigare utförd forskning 
,om ko mm it till användning i a1·handlingen . 

:-\tt skri,·a med e n tv~irvetenskaplig ansats 
ra r konsekl'enser fö r hela framställn ingen 
efte rsom jag där med in te kan utnyttja de 
2:em·ägar som e n till ~irnneL och målgruppen 
1,1I a,·gr~insad och inriktad avhandling kan 
.rö ra.Jag måste såled es förklara vissa grund
läggande sakförhållanden - som för exem
peh·is en e tnolog framst:1r som helt sj ä lv
klara - medan d e för personer m ed annan 
äm nesbakgruncl är helt nya.:,:; Omvänt mt1s
,e j ag vara mycket tydlig i d e fall _j ag tycker 
m ig se samband utifrån de kunskaper j ag 
bes i LLer via min grunclexamen som j ägmästa-
1-e . • vJålsärt.ningen har varit att vara ö1·er
cl ri1 et tydlig i bevisföring och resonemang. 
Jag har försökt an visa burjag har tänkt i en
,kilcla rr:1gor och ha r lör ,·arje fråga siikt att 

redovisa un derlaget fo r mina sl utsatser -
inre endast slutsatsen. Sammantaget gör det
ta au fra mställningen bl ir både detaij- och 
omfångsrik . 

Den t1·iirve te nskapliga ansatsen får mot
svarande konsekvenser lör presentationen 
av nedanstående källmaterial och de kä ll kri
tiska aspekterj ag l~igger på detta. Här har 
jag valt att diskutera enskildheter i källmate
rialet med u t:gångspun kl i det sätt vilket res
pektive källmaterial korn.mer atr anviiudas i 
avhandlingen . Särskilt tydligt blir detta för 
äldre storskaliga lantmäteri kartor samt det 
etnologiska materia le t. Dessa två kiillmate
rial är de som huvudsakligen tillhandahåller 
underlag för de her~ikningar somjag presen
terar. Dä rmed mås te aspekter som kan ha 
inverkan på säkerheten i de slutgiltiga beräk
ningarna diskuteras rela tivt ingåend e d å 
vare sig äldre storskaliga lan tmäterikanor 
eller det etnologiska material e l uppr~ittacles 
respektive insamlades i det syfte som _jag 
anl'änder dem till. 

Jag har även använt mig av sedvanlig his
torisk bllkritisk metod .'' 1 Källmaterialen har 
beaktats utifrån asp e kLe r pf1 tid, plats, ten
dens och om d e ~ir beroe nde av varandra. 
Dessa aspe kter komme r att diskuteras mer 
ingående i neda nstående geno mgång av de 
olika källmateriale n var för sig. På ele n över
g ripande niv{111 kan inget av d e genomgå ng
na källmate rialen sägas vara beroende av 
n{1got an nal. Problem et har snarare varit alt 
hitta billruaterial som kan styrka varandra i 
fö rhå llande till undersökningsperiodens 
längd och de l'ald a d elfrågeställ n ingarna. 
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Här får husesynsprotokoll och sockenkarte
beskrivningar e n viktig roll. Husesynsproto
kollen är upprättade oberoende av lantmä
terikartorna, av en annan myndighet och i 
annat syfte än dessa. De h ar en tidsmässig 
parallellitet med en stor del av den tidsut
dräkt som lantmäterikartorna representerar. 
Sockenkartebeskrivningarna fyller i n ågon 
mån det tidsmässiga glapp som uppstår mel
lan lantmäterikartorna och det etnologiska 
materialet och erbjuder möjligheter att kont
rollera slut5atser dragna ur dessa två material. 
T illsammans med den 1800-talslitteratur 
som kommer till användning i främst kapitel 
14 är detta det enda källmaterial som är ten
clensiöst. H är finns e tt tydligt överhetsper
spektiv samt en dogmatisk inställning till 
den befarade skogsbristen och vådan av den
na i ett långsiktigt samhälleligt perspektiv. 

Detsamma kan sägas gälla för elen lant
brukslitteratur från 1700- och 1800-talen -
som kommit till användning i undersök
ningen - men här tillstöter ett ytterl igare 
källkritiskt problem och då särskilt för 1700-
talslitteraturen. Här gäller det att avgöra om 
innehållet i texterna överhuvudtaget kan 
anses ha en förankring i det praktiskajord
bruket e ller om det endast rör sig om lärda 
kammarstudier. 

Ordet kritik får ofta en negativ innebörd. 
I nedanstående genomgång uppehåller jag 
mig mycket vid de briste r eller osäkerhe te r 
som jag anser vidlåder delar av källmateria
let ur framförallt beräkningssynpunkt. Det
ta förhållningssätt leder ka nske till att jag 
framstår som överdrivet kritisk ti ll mitt eget 
källmaterial. Så är icke fallet.Jag menar istäl
let att källmaterialet generellt sett är väl läm
pat att belysa de frågeställni ngar som jag 
avser att försöka besvara i undersökningen . 

Det etnologiska materiale t 

A1aterial och metod 
J ag har läst samtliga svar på de etnologiska 
frågelistor som distribuerades ut över landet 
via folkminnesarkiven och Nordiska museets 
försorg. År 1928 lät föregångarna till SOFI i 
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Uppsala, (Uppsala landsmålsarkiv, ULMA), 
skicka ut sin frågelista Ml 5 Hägnader.55 Den
na föUdes år 1948 av Nordiska museets frå
gelista Nm ] 44. Den senare var en komplet
terande lista författad av etnologen Gunnar 
H obroh. Han had e tidigare sammanställt 
svaren på Ml 5 i en uppsats och fick genom 
Nm 144 chansen att komplettera Ml5s inne
håll med egna frågeställningar. 56 Således 
skiUer sig dessa frågelistor sig åt i både tid, 
inneh åll och målsättning. (Se vidare under 
rubriken källkritik). 

För att komplettera Ml5 och Nm 144 har 
jag läst samtliga, på SOFI i Uppsala inkom
na, svaren på ULMAs frågelista M 146 Ar
betsfördelningen inom lan thushållet, från 
1938, och frågelista M 150 Arbetsåret, från 
1940. M 146 är en kompletterande lista som 
ställer detaljfrågor om en mängd arbeten 
inom jordbruket. J ag har endast ägnat mig 
åt listans fråga nummer 4 vilken rör kvinn
ligt deltagande i h ägnadsarbete. I frågelista 
M 150 skall e tt arbetsår under 1880-talet, på 
en för bygden normalstor gård, ingående 
beskrivas. Detta arbetsår skall dessutom vara 
självupplevt och u tgår därmed ifrån med
delaren/ informantens kön och ställning 
inom det hushåll som beskrivs i det enskilda 
svaret. 

Under min läsn ing av svaren har jag an
vänt mig av ett protokoll. I detta har jag sökt 
att under tematiskt uppsatta rubriker, med 
ca ett 10-tal delfrågeställningar under varje 
rubrik, föra in elen information jag önskar 
för min egen undersökning. Rubrikerna är 
tematiskt ordnade och består av: Dialektala 
benämningar och ord, Teknisk beskrivning, 
Beräkningsunderlag, Underhåll, Övrigt samt 
Bilder och illustrationer. Protokollet utfor
made jag efter de t att j ag provläst ett antal 
svar på Ml5 på SOFI i Uppsala. Detta för att 
i görligaste mån försöka få ut samma infor
mation ur svaren och även för att underlät
ta sammanställning och j ämförelse av dessa. 
Identiskt samma protokoll har använts för 
både Ml5 och N m144 med det u ndantaget 
att jag lade till yuerl igare några frågor inför 
läsningen av Nm 144. Dessa rör den exakta 
ticlpun kten fö r hägnads underhåll i förhål-
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På protokollets framsida påförs uppgift 
om landskap, socken, svarets accetionsnum
mer samt vilket arkiv det härstammar ifrån . 
På framsidan har j ag också under särskild 
rubrik och som sista åtgärd försökt bedöma 
svarets helhetsintryck efter avslutad genom
läsning. Här försöker j ag bedöma om upp
gifterna härrör från meddelarens egen er
farenhet eller om denne har haft en initierad 
informant. J ag fäster här stor vikt vid hur 
själva uppförandet av gärdesgården beskrivs 
i sina delmoment och då särskilt om hur vid
jan och banken h anteras. 

För att kunna utföra ovan anförda bedöm
ning har jag ~jälv gått i lära under en veckas 
tid hos Gunnar Lodin i Norrtälje h östen 
1999.''7 Vidare har jag tillsammans med stu
denter från SLU stängt 30 meter gärdesgård 
i egen regi innan jag började läsa svaren på 
frågelistorna . 

Efter avslutad genomläsning av källmate
rialet har _j ag också prickat ut de enskilda 
svaren från frågelistorna Ml5 och Nm 144 
på en karta över Sverige vilken visar landska
pen samt häradsgränserna. (Se karta l ned
a n) . Jag har i detta arbete utgått ifrån sva
rens uppgifter om geografisk hemort och 
satt en fyrkant, M 15, e ller en triangel, Nm 
144, så nära sockenkyrkans placering i den 
socken från vilket det enskilda svaret kom
mer ifrån. Detta for att få en uppfattning om 
vilka geografiska områden mitt material verk
ligen härstammar ifrån och hur dessa even
tuellt gränsar till varandra. Nog så viktigt är 
attjag också därmed fått en uppfattning om 
vilka områden som är dåligt eller inte alls 
representerade i materialet. Vidare anserj ag 
att det var nödvändigt att genomföra detta 
arbete för att överhuvudtaget vara i stånd att 
göra generaliseringar utifrån källmaterialet. 

I uttolkningen av svaren på frågelistorna 
har jag i många fall lå tit mig styras av de 
extra kommentarer ett e nskilt svar kan inne
hålla utöver den information frågelistans 
delfråga önskar. Ofta har en bisats er~judit 
möjligheten att förstå logiken i en mängd 
likartade svar på en viss delfrågeställning. 

Den na hade aldrig låtit sig uttolkas om inte 
e n ex tra noggrann eller o lydig informant/ 
medd elare inte hade lag t till denna extra 
lilla pusselbit av information. Detta sätt att 
arbe ta har vari t det enda möjliga då fråge
lis torna ~jälva vare sig är praktiskt inriktade 
e ller prioriterar funktionella orsakssam
band . 

Källkritik 
De tjänstemän som var verksamma inom de 
statligt understödda folkminnesvårdande 
institutionerna h ade sedan tidigt 1910-tal 
vari t sysse lsatta med att rädda den svenska 
allmogekulturen. Från början hade deras in
tresse huvudsakligen varit språkligt inriktat. 
Man försökte att samla in och förteckna Sve
riges o lika d ialekter. Enskilda tjänstemän, 
med särskilt intresse för en viss region och 
dess dialekter, samlade på o rd i akt att sam
manställa dialektordböcker. Under I 920-
talet började ULMA, SOFI i Uppsala, att för
fatta frågelistor vilka distribuerades ut över 
landet till arkivets medarbetare. Tanken var 
att fånga de dialektala orden, inte bara som 
enskilda ord och uttryck, utan också satta 
och använda i sina rätta sammanhang. Vida
re skulle man också med hjälp av frågelist
metoden tå in i förväg någotsånär o rdnade 
svar till arkivet. Detta skulle i sin tur möjlig
göra en snabbare excerper ing av de enskil
da svaren och göra det lätta re för arkivets 
personal att fora in data i arkivets realkata
log_ ;;R 

Med avseende på de enskilda frågelistor
nas tematiska inriktning urskiijer Agneta 
Liija i sin avhandling om UL1'1A en gruppe
ring över tiden. Under 1910-talet är arbete t 
h el t språkligt inriktat som ovan nämnts. 
1920-talets frågel istor är materiellt inriktade 
och kretsar kring sysslor/ arbeten knutna till 
jordbruket i det äldre allmogesamh ället. 
Under 1930- och 40-talen vidgades spektrum 
något och även sociala och kulturella aspek
ter korn att knytas till frågelistorna.;;9 

De av mig genomgångna svaren består till 
största delen av svar som strikt följer fråge
listans o rdning och rubriker samtid igt som 
de helt e ller delvis är avfattade på folkmål 
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med hjälpa,· eu sä rskild ljudskrifL, la 11rlwu1l~
alfr1bet. Vidare har 111ech1Plnre11, den pe rson 
som skickat in det e nskild a s,·are t, antingen 
svarat p;t list,u1 utifrån egen e rfare nhet e lle r 
också ha r denne inte njuat andra på trakten 
boe nde pcrso11cr, i11fu n 11a11/er. Dessa se nare 
ha r av meddelaren auseus ha insikter i iirn
ne t rör aktue ll frågelista. I rege l har infor
niantermt hest:1u av så gamla och min11esgo
cla personer som möjlig r. lnfonna nte rnas 
srnr bar sedan sammanställ ts och skickats in 
a, · meddelaren. 

S\'arc11 är hit,·is mycket s,·ä\'anck i tidsmäs
sig t a,·see nde då de t e11skilcla s, ·aret de ls be
ror a\' vem so111 har s,·arat, personens alcle r 
,·id det aktuella tillfallet samt ,·ede rbörandcs 
förmåga a tt m innas. Således blandas uppgif~ 
ter som härriir från meddelarens nutid m ed 
hagkomstcr fran vedcrbörancles barndom. 
Ti ll cle 11 a kan l~iggas information son1 rned
cle larc/ infonnante n mu a,· sina föriildrar 
eller far- och morföräldrar. 

Vidare finns inte he ller någon garanti för 
all 111edclelare n clle r i11formanten har s,·arat 
pa samtliga frågo r vilka s tiills i frågelis tan. 
De t enskilda svaret kan dä rfö r alllingt' n ,·ara 
mycke t clc talje rat elle r också ,·a ra konlamn 
d iir persone n som s,·arat cnclast har besvarat 
dl'lar av fr:tgelistan. 

Ytrerligare e n tidsrn~issig aspe kt kan läg
gas på f'r:1gelist111atcriale 1. Va1jt> fdtge lista är 
forscdd med e tt tn·ckå r \'ilke t oc kså ;ir lik
tyd igt m ed del ar de n bötjadc a1wii11das aY 
a rki, ·e ns med arbetare utc i lande t. Däremot 
s~igcr d e tta tryckå r ingenri11g om hur hi11ge 
listan am·iindes. l m itt mate rial harjag ti ll 
exe mpe l ett mindre a ntal sntr frän båd e J\il 
15 och 'm 1-H ,·ilka tammar frålJ 1960- och 
70-tale n. Dock är d e t så a tt hu\'udcl lc11 a,· 
s,·art' n p å rr:1gelista tvi 15 liggcr i Liden fiire 
andra , ·ärldskriget ,i lkt>t skiin ke r d en1 stö rre 
vikr ijämföre lse med Nm 144. De tta utifrån 
d e t antagande t att gärde gå rda r i högrc 
grad ,·ar 11:1got 111an fortfarande an,'ände sig 
a,·. elle r a uninstone he lt nyligen hade am·änt 
sig a, , 1ire i bygderna som de n normala h;ig
nadstne tode n. De ua förh ållande har också 
gjort att j ag i de fall chir en meddelare sva rat 
på båda listorna har g i\'iL sva re t på UL1\lt\s 
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li ta tolkningsförcLräclc framfö r Nordiska 
museets. 

Lilja varnar för a tt to lka frågelis to rnas 
frå n LLi\ lA s,·,u som represen terande a bso
lut sann a bilder av e ll förflu tet ,tllmoges\'e
rige nncler 1800-tale ts sista decennier. I sak 
torde dock e nski lda fakta11ppgif'Ler stä mma. 
Det är clt't samhiille eller sociala kontex t som 
frnmskymtar i s\'are11 som e nlig t f ,il_ja ;ir allt
fö r färgat a,· det moderna och d e n e nskilde 
nwdde larcn / inforrn ante ns sa mtid fö r au 
s,·,1ren i detta a,·sce nde skall an es ,·a ra in
,·iiucl ni11gsfria och s;ikra källor."" H on karak
tiiriscra r det e nskilda sn1re t pft e n frågelista 
som: 

"e tt war på e 11 skilda a rk iYa ric r,/ fo rska res 
, trik1a 111Yal a,· sådana fak ta u ppgirt e r o m fö r-
1i;i1 Ja11dcn i clu ;;Jdrc bondcsamh:illet, som 
dt' an.._.ig \·ara god Ln1di tion orli ~orn cbirfi)r 
,·ar , -~\seuLlig l at t be ,·ara .. .''1 

Fl~·ga re har u tgått frå n s,·ar rrå n e n 1:m g rad 
olika fr;'tgt'listo r, s0111 e 11 ,·~isentligt k~illmatc
rial för all kunna fö ra sin egen unde rsök
ning ne r i ett sent 1800-tal , ~ir ime lika str:ing 
i sin bedömning son1 Lilja.';~ Hon me na r att 
folkmi 1111csmatcriale1 ger tittgli1ggar bakåt i 
tidcn 111eu a ll dct i sin he lhn har brister i 
precisio n i b:1cle tid och socialt kon text.';:; 
Pe rson ligen anserjag a ll Lilja iir för str iing i 
sin bedö mning a,· frågelists,·a1-cns represcn
ta ti,·itc t. Det trorjag kan förklaras a,· att hon 
i sin a\'11a11dling inte ,tälle r några frågor till 
rnatcriale t som såda nt. Hon scr bara till hur 
m ater iale t är insamla t och ele n iclt>ologiska 
bakgrunden rill ,arfor så skedde . 

,\ fi n personliga uppfattning iir alt den 
som skall arn·ä nda de tta material bör \'ara så 
Yiil insa tt i ä111ner som de l bar,i gå r, ,·iclarc 
hisa mf111ga S\'ar p~i samma lista och också 
he lst ha 11 ;'1got altnnati\"l kä ll mat<.:rial au 
s tälla h e la e ller de lar a\' fol kmin nesrnateria
lc t e mot. Dessutom bö r vcderbö ra n de ha 
sina egna frågor till källrnatcria lct klan fö r 
s ig innan excerperi ngen genomrörs syste
matiskt. .Jag anser ,·iclare att mi rt m a tcrial 
h uvucls,1klige n represt'n rc rar förh ålla ncle n 
unde r tidsperioden 1880- l 9'.20. 

Fö r d enna 1lllde rsöknings , ·idko rn111ande 
ä r m ·an berörda förh ållande inget sLOrt pro-
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blcm då jag främst ~ir intresserad av upplys
ningar som kan h änföras till vad Liija kallar 
fakta i fdgdistsvaren . Dessutom kornruerjag 
oc kså bi tvis att söka svaren på mina rner 
sociologiskt inriktade och därmed kontext
beroende frågor ur andra Lillmaterial. Där
emot har jag au förhålla mig ti ll det faktum 
Rll frågelistorna och S\'Rren på dessa ej är 
5:stem,1 tiskt d istribuerade eller utgör ett re
presentaLivt urval i strikt statis tisk mening. 

Att u tarbeta spridningskartor över fore
mål och företeelser, baserade p:1 frågelisLe
material , har trnditionell L seu varit en vanlig 
arbetsmetod inom den klassiska etnologin ."1 

Utifrån prickarnas fo rddniug på kanan 
g jordes sedan tolkningar vilka o f'w resultera
de i att kärnornråden för en viss företeelse/ 
företeelser utpekades sa m tidigt som Länk
barn spridningsvägar samt kulture lla in fl y
tanden stipulerades i enlighet med etnolo
gisk teori och modell. Tolkningsarbete t med
förde också att gränser mellan två o lika före
m;tlstyper måsLe uppränas på ka rtan trots all 
e tnologen irne kunde vara säker på att kä ll
ma Le rialet, so m 1;1g till grund för kanan, 
avspeglade den verkliga fö rekomstJrekven
sen av föremå lstypen. (Kartans spriclnings
miinster a,·speglar ju ofLasL ,·ad som f'inns 
insamlat på ett arkiv eller liknandE). Därför 
bör gränser på denna typ m· kartor inte upp
fattas som exakta uLan sna rare som iiver
gångszoner. ,,-, Den norske e Lnologen Knut 
Kolsrnd konkluderar: 

'The result must be that bo11ll(larics for c ul
tura l e le me n ts take on thc charactcr of 
zones. 11·hose cornpositio n is dcpcndcnt on 
relationships wi th othcr cultu ral eleme11ts".1

;,; 

Därmed m{tste j ag st~illa mig frågan vad det 
enskilda svaret representerar närjag skall 
ge neralisera innehål le t i min egen under
sökning. J ag har tolkat det e nskilda svare t 
som ert belägg för gärdesgårdar ijusL ele n 
socken varif'rån svaret är nedtecknat. Således 
kanjag ime göra precisa gene ralisering,tr 
för ett alltför litet begränsat geografiskt 
om råde. o ;iremot anserjag mig kunna gii ra 
general iserade uu.alanden för större om
r{tden m ed ele n begränsningen at t några 

precisa gränser mellan dessa omdden ej går 
att rita ut p{t en kana a nnat än i grova drag. 
Trots de tt:a har j ag valt au p resentera delar 
m mitt mate rial i j ust form av utbrednings
karwr 1·i lka a lla bör betraktas med denna 
Lillkritiska aspekt i minnet. 

En vr.te rligare billkritisk aspekt som riir 
frågelistmaLe rialet är det faktum aLLjag, vad 
giiller i>Jorcliska museets mate rial, ej har låst 
originaluppteckningarna ,'i' J ag har gått ige
nom kopior av de p{1 maskin renskrivna 
sYaren på fr,°igclis ta Nm 144 samt dito mate
rial frå n F..C.: Etnologiska undersökninge n. 
Etnologiska undersökningen drevs i regi av 
I nsti r.me r. för fol klivsforskn i ng vid Stock
holms un i1ersiLet (sedermera Etnologiska 
institutionen) och samlade material i form 
av notiser och fotografier/ teckn ingar redan 
tLnder 1910-ralct, redan in nan frågelista M 
15 konstruerad es och distribuerades m· 
UL~.iL\. Det är det ta notis- och bild material 
som i lrnvudsak ligger till grund för tabell 5 
nedan. Vida re ka n ställas invändningar mol 
att ta eld ,1\' källmaterial i fo rm ay renskriftcr 
m en dåjag redan vid genomläsningen a,· 
:--Jordiska museets mate ria l hade tagi t mig 
igenom ca 2/ 3 av SOFis i Gppsala material 
samt allt material ifrån DAL ansåg j ag mig 
istånd att k1111na ta stiillnin g till "språ kl iga 
konstigheter" i re nskrifterna. 

I nedanstående tabelle r och kanor ha1 
jag för va1je frågelista angivit: hur m{mga svar 
_jag har läst samt hur dessa förde lar sig inom 
d e tLnde rsökta landskapeu. 

A,· tabel l 1 fra mgår att_jag tagit del av 145 
svar från CLNL'\s fråge! ista \1 I.'> . I 27 fall ~ir 
meclclelaren en kvinna och i 118 fa ll e n man. 
Anledningen till all göra d enna ka tegori
se ring efter m eddelarens kön beror på att 
hägnaclsarbete i stort ansågs h un1clsakligen 
som ett manligt arbe te i fo lkm ed vetandet. 
Därmed me na rjag a tt meddelarens kön kan 
ha betydelse for om meddelaren själv har 
beretrs miijlighet att delta i hägnaclsarbe t:e i 
större e lle r mindre utstr~ickning. Att obscr
,·e ra i sat111nanliangeL är a ll denna kategori
sering inte säger u{1go L om vem som egent
ligen kommer till tals i svaren: medclelaren 
eller informanten . 
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TabeU I. Antal genomgångna svar på ULMAs fråge-
lista M 15 förde lade efter landskap , meddelarens kön 
och antal initierade svar utan hänsyn till svarens arkiv-
ti.llhörighet 

lvfeddPlarens Anta.I 
Antal kön initierade 

Landskap svar Kvinna Man svnr 

Blekinge, Bl 4 3 
Bohuslän , Bo 
Dalarna, Dal 15 2 13 7 
Dalsland, Dsl 2 
Got.land, Gl 4 4 3 
Gäs1rikland, Gst 5 2 3 1 
Halland, Ha 9 8 3 
Hälsingland, Hsl 4 3 2 
Härjedalen, H,j 
Jämtland,J l 6 5 4 
I.appland , Lpl 2 2 
Medelpad, Mp 2 2 
Norrbotten, l\b 5 4 
Narkc, Nk 
Småland, Sml 40 11 29 13 
Södermanland , Sdm 
Uppland , Ul 6 5 3 
Vännland, \lnn 3 3 
VäsLerbouc n, Vb l 
Västergötland , Vg 12 2 10 5 
Västmanland , Vstm 7 7 
Angcrmanlan<l, Åm 4 4 2 
Öland, Öl I 1 
Öste rgötland, Ög 12 2 10 3 
Sun1n1a 145 27 11 8 26 

Kategorin "initierade svar" är däremot e tt 
försök ti)I e n kvali tetsgradering av svaren. 
"Initierade svar" är sådana svar som övertygat 
mig om att d en information svaret ger byg
ger på personlig erfarenhet. Den avgörande 
sorteringsfaktorn i detta sammanhang har 
varit hur svaret beskriver tillvägagångssättet 
när en okluven gran kvist skall vridas till an
tingen e n hank eller en vidja. För att kunna 
böja kviste n i den utsträckning som krävs 
måste kvisten nämligen förs t roteras kring 
sin egen längdaxel till dess att träfibrerna 
släpper från varandra i sidled. Därmed får 
kviste n konsistensen av ett styv t hamprep 
och ka n böjas utan att knäckas. 

Kategorin "initierade svar" är huvudsak
ligen den grupp av svar som bidragit med de 
tekniska längd- och dimensio nsmått vilka j ag 
a nvänt mig av för att ställa mot uppgifter i 
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litteraturen samt som underlag i mina egna 
volym- och åtgångstal. Ur kä llkritisk syn
punkt är detta den främsta anled ningen till 
a tt uppmärksamma denna kategori. 

Att urskilja ka tegorin "initierade svar" 
innebär vidare inte automa tiskt att övriga 
svar är o tillförlitliga elle r ointressanta. Även 
uppgifter från e n person vilken i h ela e lle r 
delar av si tt liv levt i en kontext där gärdes
gårdar är en n aturlig del av tillvaron har hög 
releva ns - oavsett om personen ifråga har 
uppfört några h ägnader själv eller ej. Ana
logt kan m an tänka sig en frågelista o m bi
lism och bilar. Av totala a n talet svar skulle 
det gå att urskiija olika kategorier. Exempel
vis e n kategori svar där uppgift lämnare n 
saknar körkort, en kategori som har körkort 
samt en kategori som både inne har körkort 
och de sutom är bilmekaniker. 

Ur samtliga svar, oavsett ka tegori, skulle 
man få relevant information om hur en bi l 
ser ut, vad elen använ ds till , hur bile ns olika 
delar benämns, om bilar förekom i n ågon 
nämnvärd utsträckning i uppgiftslämnarens 
barndom, folkliga benämningar på vissa bil
märken e tc. 

Närmar man sig frågor kring h ur man kör 
bil e ller h ur dessa unde rhålls och repareras 
måste man troligen exkludera delar av den 
kategori svar där uppgiftslämnarna saknar 
körkort. Kategorin "initierade svar" i tabell 
20 ovan skulle i detta exempel motsvaras av 
dels ett antal personer vi lka å tminstone 
hade körkort samt körvana och dels e n 
mindre an tal personer som både hade kör
kort och samtidigt också var bi l mekaniker. 
Således ä r d et enskilda svarets relevans ex
tremt beroende av vilken fråga som ställs till 
svaret. Därmed avspeglar tabell I och 2 ock
så i grova drag materialets spän nvidd och 
ger en fingervisn ing om hur stort underla
get för de enski lda delfrågeställ ningarna i 
resultatdelen nedan kan vara. Kategorin ini
tierade svar i tabell 1 består av 26 svar e ller 
18% av totala antalet svar. 

I tabell 2 har motsvarande uppställning 
och kategorisering gjorts för de av mig 
genomgångna svaren på Nordiska museets 
frågelista Nm 144. Det totala antalet svar ä r 
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Tabell 2. Antal genomgångna svar på Nordiska muse-
e ls frågelista Nm 144 fördelade efter landskap, med-
delarens kön och antal ini tierade svar 

Meddelarens Anlal 
Antal kön inilierade 

Landskaf, svar Kvinna IV/an svar 

Blekinge, Bl 4 3 
Bohusliin, Bo 6 6 
Dalarna, Dal 4 3 
Dalsland , Dsl 4 3 
Go tland, Gl I 
Gästrikland , Gst 1 
Halland, Ha 
Hälsingland , Hsl 7 6 2 
Härjedalen, H rj 
Jämcland,Jl 3 3 
l.appland , Lpl 3 3 
\ledelpad, Mp 3 3 
'.\orrbotLen, N b 2 2 
'\'ärke, Nk 
Småland, Sml 31 2 29 15 
Söderman land, Sdm 5 I 4 2 
L ppland, Ul 14 2 12 5 
\"iirmland, Vrm 15 15 3 
\'äst<:rbotten, Vb 2 2 
\ "ästcrgötland, Vg 7 6 
\"ästmanland, Vstm 2 2 
Angermanland, Åm 3 3 
Ö land, Öl 
Östergötland, Ö g 5 4 2 
Su1n1na 123 13 110 32 

123. Av dessa har meddelaren varit e n kvin
na i 13 fall och en man i 110 fall. Kategorin 
"initierade svar" utgörs av 32 svar eller 26%. 

Slår man samman resultaten från tabeller
na I och 2 har to talt 268 svar behandlat-5. Av 
dessa var 40 svar inlämnade av kvinnor och 
228 av män; 15 respektive 85%. Kategorin 
"initierade svar" utgörs av 22% eller en femte
del. Ser man till svarens geografiska fördel
ning efter landskap kan konstateras att inget 
e nda svar komme r från landskapet Hä1je
dalen. 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 hankgärdesgårdar.GS Vi
dare finns endast landskapen Öland och 
Närke represe nterade av vardera ett svar och 
då endast av svar från frågelista M 15. Söde1~ 
man land är endast representerat av svar från 
frågelista Nm 144 och likaså Boh uslän. Öv-

tiga landskap representeras av svar från båda 
listorna. Slutligen bör noteras den dominans 
Småland har i antale t svar från bägge listorna. 

I karta 1 redovisas det to tala antalet svar 
på de bägge listorna fördelat efter svarens 
geografiska hemort. 

Karta 1 ger ingen information hur svaren 
fördelas geografiskt inom de enskilda land
skapen. Då jag kraftig t har m åst förminska 
kartan, som i original är i skala l :2 000 000, 
för att kunna återge den i undersökningen, 
följer en sammanfattnin g över svarens för
delning inom varje landsdel och för respek
tive landskap. 

Norrland 
Norra Norrland, landskapen Lappland, Norr
och Västerbotte n, fö reträds i nämnd o rd
ning av 5, 6 respektive 3 svar. För Lapplands 
del har svaren geografisk hemort i land
skapets m ellersta och södra delar. De repre
senterar alla en ur _j o rdbrukssynpunkt ny
ko loniserad bygd där arealen odlad j o rd är 
mycket liten och hägnadernas förekomst 
obetydlig jämfört med den totala arealen . 
Huvuddelen av svaren från Norr- och Väster
botten representerar kustlandet: 7 av 9 svar. 
Avvikande är ett svar från nordliga Torne
dalen,Junosuando socken och Pajala tings
lag, vilket också innehåller upplysningar från 
ett antal socknar i nordliga Lappland. Hela 
detta svar berör områden vilka ligger norr 
om språkgränsen och således innehåller de t 
huvudsakligen termer och benämningar på 
finska. I Västerbotten finns ett svar ifrån Vin
deln, 6 mil uppström s Umeå. 

Av J ämtlands 9 svar återfinns 5 i Storsjö
bygden, 3 i landskapet5 östra ände, Ragunda 
tingslag, och där i Indalsälven s älvdal. Ett 
svar härrör från Hammerdals tingslag i land
skapets n ordvästra hörn. Ångermanland och 
Medelpad representeras av ti llsammans 12 
svar, 7 resp ektive 5. 7 av dessa återfinns i 
landskapens kustland. Resterande har sitt 
ursprung i Ångermanälven och Indalsälvens 
dalgångar. Hä1jedalen fö re träds inte av n å
got svar alls medan däremot Hälsingland 
har 11 svar. Dessa fördelar sig geografiskt 
m ed 6 svar i ett kustbunde t eller kustnä ra 
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l.'ige runt Hudiksvall , 2 stycken, respekti1 e 
um råclet mellan Bollnäs och Söderhamn, 4. 
Re,terande svar härrör från landskapets l'iist
liQ;a del m ed en Lydlig koncentration i om
rade t: Ijusdal / Färila . Gästriklands 6 svar är 
jäm nt fördelade inom landskapeL 

Svealand 
Dalarna representeras av totalt 19 svar. 12 av 
d l'ssa [1 terfinns i SiUansbygclen. Resterande 
, ,·a r är al la utom eLt a tL hänföra till områden 
be lägna v;ister li ksom ös te r om Sitjansbyg
de n. Således e n god representation för land
,kapets mellersta och centra la delar. Nord
li s!;as te Dalarna är inte alls före trätt medan 
c>tr sYar finns för landskapets sydl igaste del, 
Fn lkärna h.'irad ocb By socken. Uppland är 
1 ,wn 1·äl representerat. Dock återfinns 18 av 
l ~l ~,·ar norr om en tänkt väsL-ÖsLlig linje som 
c;,1 r igeuom Uppsala, endas t. ett svar söder 
därom . Av Västm anlands 9 svar återfinns 4 i 
landskapets nordöstra hörn. ResLerande svar 
represe nterar landskapeLs västra d e l. Inga 
,1·,u åte rfinns längs Mäbrstranden . Värm
lands 18 svar representerar landskapets sanll
li~a delar utom landskapets a ll ra sydväst
ligaste del. Söder om lillje 11 Arvika - Grums 
,tte rfinns ej er.t enda s1'ar. Närke representerr1s 
a1· e rt enda snu ocb Södermanla ncl 5 . Av 
dessa 5 kommer 2 fr{111 Selebo härad , 1 från 
.--\kers härad, 1 Öknebo härad. Dessa tre hära
der gr~insar till varandra och återfinns i rrak
re n av SLrängnäs och iVIarie frecl . Det sista 
,,·areL kommer rr:111 Opp1111da härad, la11d
, kapeLs västligaste del. 

Götaland 
Östergötlands 17 si a r representeras nästan 
uteslutande av svar fr{u 1 området ösLer om 
E-l:an som diagonalt delar landska pet i tv{1 
hiilftcr, från nordöst till sy(h·äst. Dels repre
se nterar dessa svar landskapets allra östligas
te de lar; slät1 lancl med s,m'ibruten rerräng 
och dels landskapets sydligaste skogsbygcler; 
E.incla och Ydre hiirade r. Väs te rgötland är i 
stort viil fore trätr., 18 s1·ar, med undantag a1· 
ett område i la ndskapC:'ts centrala delar och 
e LL område sydost om Bor:1s mor Smålands
gränsen . Dalsland, Bohuslän och Tialbnd ~ir 

samtl iga förh ållandevis 1·äl representerad e 
med en relativt jämn fördelning mellan kust 
och in land: 6, 5 respektive 10 svar. Av Rle
kinges 8 svar å terfinns hälfte n i landskapets 
allra nordöstligaste del med resterande de
len återfinns i västra halvan. Öland har I 
svar och Gotland 5. 

Srn{dand represe n te ras av hela 67 svar av 
kartans totalt 260. Således knappa 26% eller 
e n uärcleclel av alla svar. Detr.a ä r det enda 
landskap som u ppvisar en sådan representa
tion att jag bedömer det vara värt art göra en 
ytterligare uppdeln ing och rec!01·isa svaren 
efter länstillhörighet.J önköpings län har 24 
svar, Kalmar län uwm Öland I 3 och Krono
bergs län 30 svar. I karta 2 neda11 harjag, 
h~irad for härad , inom respektive l~in för
delat svaren efter h~iradstillhiirigher. IIär 
framgå r tydligt att den b~ista represenLatio
nen återfiuns i landskapets mellersta och 
sydligaste dela r. Endast 0/orra Miirc h;irad i 
Kalmar län saknar helt sYar. 

Al' Ol'an anförda beskrirning framgår att 
delar al' Götalands centrala sliittomr[1den .:ir 
s1'agr e ller inte alls representerade i frågelist
rnaterialct. Likaså uppvisar S1ealand bes1·~i
rancle brister i representation i landskapen 
Närke och Södermanland. Avcn h~ir kan 
delar av SYealancls centrala sl~ittbygder sägas 
Yara bristfälligt represenrerade i materialet. 
För Norrlands vidko m mande anserjag atL 
kustlandet: och äh·dalarna ;indå bör anses 
vara väl represente rade ti llsammans med 
Srorsjöbygclen i fråge li stsvaren; de bygder 
som har haf't fö ru tsä ttn ing fö r odling under 
h isto risk tid fram till idag. 

J ä mförs fr{1gel is tm ate rialeL mot d e geo
grafiska områden 1·i lka ligger till grund för 
uppmätningen a1· iild rc storskaliga lan tmä te
rikartor finns dessa löreträ.dda i fr(1gclistma
t.crialer genom svar fr,111 kul tu rgeografiskt 
sett iden tiska regioner. Hel hetsin trycket a,· 
frågelistmateriale t är att det har mycket god 
reprcsenration för förhållande n i skogs- och 
me lla nbygel. Diiremot ~i r reprC:'sent at ionen 
bi Lvis bristfällig i re na fu llåkersbygder. 

KornjJLPLLPrandefrägelislmaterial 
I tabel l 3 redovisas det antal sYarjag gåu ige-

'.-17 
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nom på ULMAs frågelista M 146, Arbetsför
delningen inom lanth ushållet. Vidare har 
jag bara läst de svar som finns på SOFI i 
U ppsala. En ytterligare begränsning är att 
jag e ndast läst svaren med avseende på fråga 
4 vilken berör kvinnligt deltagande i h äg
nadsarbete. Liksom i tabellerna 1 ocb 2 har 
jag i denna tabell kategoriserat svaren u t
ifrån landskap samt meddelarens kön. Totalt 
sätt har jag läst 85 svar varav 19 var författade 
av kvinnliga meddelare och 66 av manliga : 
22% respektive 78%. Här liksom tidigare 
säger dessa siffror inget om vem som egent
ligen h ar kommit till tals i svaren: meddelare 
eller infonnant. Ej heller om det egentligen 
är en man eller kvinna som bar svarat. Nå
gon kategorisering om huruvida svaret kan 
anses som ini tierat går ej att utföra då fråge
listan består av e n lång rad detaljfrågor, u t
ryckta ur sina sammanhang, vilka berör alla 
typer av förekommande arbeten inom lant
hushållet. Det går alltså inte ur svaret att läsa 

38 

5 

Karta 2. Del totala antalet småländ
ska svar på frågelista M 15 och Nm 
144 fördelade efter häradstillhörighet. 

sig till huruvida en person genere llt sett är 
init ierad eller ej i den bemärkelse som j ag 
använt uttrycket i tabell 1 och 2. Dä remot 
har j ag vid excerperingen naturlig tvis note
rat om det i de enskilda svaren förekommer 
att meddelare/ info rman t hänvisar till p er
sonlig erfarenhet under fråga 4. 

Ur tabell 3 framgår att det saknas svar 
från fyra landskap, Blekinge, Bohuslän och 
Härjedalen. Antal svar från det enskilda 
landskapet h åller sig i storleksordningen 
mellan 1-6 svar utom för Dalarna där 17 svar 
erh åll its. Vidare kan kon stateras att Norr
land, Svealand och Götaland är förhållande
vis väl representerade . Detta även med av
seende till antal svar som är på järnbördig 
nivå landsdelarna emella n: Norrland 30, 
Svealand 33, Götaland 22. 

r tabell 4 redovisas det an tal svar på 
ULMAs frågelista M 150 som har använts i 
undersökning. Vidare är det en dast de svar 
som förvaras på SOFI i Uppsala som har ut-
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Tabell 3 . Antal genomgångna svar på ULMAs fråge-
lista M 146, Arbetsfördelningen inom lanthushållet 

Meddelarens kön 
Landskap Antal svar Kvinna Man 

Ble kinge, Bl 
Bohuslän, Bo 
Dalarna, Dal 17 2 15 
Dalsland, Dsl 2 I 
Gotland, Gl 3 3 
Gästrikland, Gst 2 

Halland , Ha 
Hälsingland, I-Is! 4 3 
Hä,jedalen, Hrj 
Jäm tland,.)! 6 5 
Lappland, Lpl 5 4 
\!edelpad, Mp 3 2 
:\orrbotten, Nb 2 2 
:\ärke, Nk l I 
Småland, Sml 6 2 4 
Söclermanlancl, Sclm 2 1 1 
Cppland, Ul 6 3 3 
\"ärmland, Vnn 2 2 
\"ästerbotten, Vb 3 3 
\·ästergötland, Vg 6 6 
\ ·äsrn1anland, V~trn 5 2 3 
A.ngern1anland, Å1n 5 3 2 
Ö la nd, Öl 2 2 
Östergötland, Ö g 3 3 

ll lll llla 85 19 66 

nyttjats för undersökn ingen. Frågelistan be
rör arbetsåret och är förhållandevis fritt for
mulerad. Det vill säga, den innehåller in te 
några fasta rubriker utan meddelare/ infor
mant skall med egna ord återge hur ett 
a rbetsår under 1880-talet såg ut. Detta skul
le vara självupplevt varför det här blir viktigt 
\·ilken position person en som givit upphov 
till svaret hade på den gård svaret avser. Där
med kan sägas att svaren på denna lista är 
\·äldigt kontextberoende samtidigt som det 
också blir av vikt om det är en man eller 
kvi nna som beskriver detta arbetsår. Trots 
detta har jag in te kategoriserat svaren efter 
meddelarens kön. 

Anledningen till att inte kategorisera efter 
meddelarens kön är att de frågeställningar 
jag var intresserad av delvis icke har någon 
koppling till genus.Jag har läst dessa svar för 
att först. och främst upprätta e n tidtabell för 
när på året och under hur lång tid de cen
tralajordbruksarbetena vårbruk. slåtter och 

Tabell 4 . Antal svar på ULMAs frågelista Ml 50 Arbets-
året 

Landska/1 Antal svar 

Blekinge, Bl 
Bohuslän, Bo 
Dalarna, Dal 4 
Dalsland , Dsl 2 

Gotland, Gl 
Gästrikland, Gst 
Halland , Ha 
Hälsingland, Hsl 
Härjedalen, Il rj 

J ämtland,JI 3 
Lappland, Lpl 5 
Medelpad, Mp 
Norrbotten, Nb 2 
Närke, Nk 
Små land, Sml 5 
Söclermanland, Sdrn 
Upplan d, Ul 2 
Värrnlancl, Vrm 4 
Västerbotten, Vb 
Viistergötlancl, Vg 8 

Viistmanland, Vstm 
Ångerman land, Årn 
Öland, Ö l 
Östergötland, Ög 2 
Sum1na 39 

skörd förekom. I sammanhanget har jag 
också noterat när djuren släpps på bete. 
Det.ta för att kunna relatera den information 
som svaren på M 15 och Nm 144 har om 
hägnadsunderhåll och hägnadsarbete till en 
helhet. Dessa fyra storheter är av en sådan 
digni tet att de ej förbigås av någon medde
la re/informant, oavsett kön, i svaren . Där
m ed faller också iden med att kategorisera 
svaren efter meddelarens kön. De uppgifter 
som svaren explici t har om hägnadsarbe te 
har givetvis också noterats. 

Total t har jag läst 39 berättelser om en
ski Ida arbetsår fördelade efter landskap så 
som tabell 4 utvisar. De i kolumnen - Antal 
svar - redovisade siffrorna motsvaras dock 
inte av samma antal accetionsnummer i 
SOF!s katalog. I några fall inneh åller näm
ligen samma svar ett antal olika beskrivning
ar av ett arbetsår se tt ur ögonen på olika 
pe rsoner. Samme medclelare/ informant 
kan ha berätta t om sina upplevelser som 

39 



piga under ett arbetsår och sedan i samma 
svar relatera ett arbets:1r som nygift bond
hustru på e n annan gård. 

Svaren kan vidare sägas ha e n förhålla n
devis god representation då de ovan nämn
da arbetena samt betessläpp är beroe nde av 
klimatet. Se tt ur denna aspekt tycke rjag att 

_j ag har få tt: e tt tillfredsställande antal svar 
som väl re presenLerar en nord/ sydlig g ra
d ient. 

I tabell ~) redovisas övrigt e tnologiskt ma
terial som huvudsakligen ej kommer fr:m de 
redan behandlade frågelist:orna. Den störs
ta andelen står E. U. för . .Antingen rör det sig 
om kortare n o tiser e ller också foton / teck.
ningar. De n senare kategorin brukar bara 
inn e hå lla informa tion om vad fotot/ teck
ningen förestålle r samt år och den soc ken 
de n kommer ifrån. Ibland framgår ~iven vem 
som tagit fotot eller vilken gård eller by 

Tabell 5. Tabellen redovisar efter landskapstillhörig
hel kompletterande etnologiskt material som kommit 
Lill användning i undersökningen oavsett arkivtillhörig
het 

La11dshaj, 

Blc-kin~e , Bl 
Hoh11sl,i11 , Ho 
Dalarna. Dal 
Dalsland , Os\ 
Go1la11d. G I 
G:ist.rikland, Cst 
Halland. Ha 
H;i Jsi11~\a11d. 1-lsl 
HMjcdakn. H,j 

_J;\ rntla nd ,_J l 
Lapplan cl . Lpl 
Mede lpad , :V.lp 
Nonbo ttc11. l\:b 
N,irke. \:k 
Skå ne.Sk 
Sm,'\iand. Sm l 
Söcle r111a11\and. Sdm 
Uppland. L"I 
\ 'ärmland. \'rm 
\';'-ist('rbot1<·11. \'h 
V~is1c-rgi'Hland. Vg 

\ 'ä:-.trnan land . \ 'stm 

Angerrn anbnd, 1\rn 
Öb11d.ÖI 
(hln)~i'>tland. ( )g· 

Summa 

40 

A111al 
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13 
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.Yori., 
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-I 
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hi!o/ 
'fiyf<11i1Jg 

7 

3 
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2 
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motivet ;ir hämtat ifrån . Till E.Li .s notis
material harjag lagt e rt a ntal svar frå n DAG 
vi lka e j består av svar p å någon frågelista 
samt eu. mindre antal svar på N m 144.w Den
na sistnäm nda grupp svar rörde endast 
hanktillverkning och tog ej upp några andra 
frågor i listan . De döljs bakom Värmlands 
fyra notiser. 

De ordinarie svaren p:1 fr{1gelistorna inne
httl le r också bilde r/ teckn inga r och foto n. 
Dessa ingår ej i tabell :J d{1 de utgör naturliga 
delar av de t idigare redovisade svare n. Så
ledes består tabell 5s foton och teckningar 
av material som ej tillhör n{1got explicit svar 
fr."111 n ~\gon av de aktuella frågelistorna . 

H usesynspro Lo kollen 
För att komma å t uncle rhållsbehovet satt i 
relation till e n specifik hågnadsmängcl har 
jag låst samtliga, på Krigsarkivct bevarade, 
husesyu sprotokoll frå n fem stycken mili tie
hernman: oflicersboställe n . Delar a, den 
jord som drogs in till kt-onan i samband med 
Karl Xl: s stora recl11ktion 1680, korn att för
vandlas till löne boställ e n för arm e ns oc h 
flottans bcfäl. 70 18 juli , 1681 staclfastes e n 
allm;in lmsesynsorclning som skall gälla för 
a lla he mma n i h ela landet oavsett jo1·clna
tur.71 Husesynsordningen bygger ideologiskt 
vidare p:1 de ls landbost:adgor frå n 1400-talet 
och de ls h e rtig Karls husesynsordning från 
I :100-rakts sista årtionde .72 T korthet går det
ta 11 t på au staten tar sitt ansvar frll' vanhä,·d 
av jordegenclom och ålägger ~igare/ brukare 
en ."1rlig 11nderhållsplik t. T denna fin ns åven 
angi , et hur mycket hiign acl som skall ny
stängas per år. I h usesynsordningens para
graf IX står art hisa: 

"Skall oclt la11dho bygga iivt'r s in laga hygg
ning :"H) fa1 nnc1r ny g{irdt's!J/ tn l \·arl :u· där s,1 
bchö\'cs/ och hålla de and ra gä rd esgårdarna 
färdiga 1icl s traffsolll i elen 13:c p u n kt fö r
tn iiles ... 

Vidare an ges att syn skall hållas van treclje å r. 
Ffusesvnsorclnin<ren resulterade in te i att , ,, 

en 111~ingd syner på e nskilda hemman utför
des me n ele n fi ck _ju ridisk be tyd e lse. H use
synsordningen lvftes in i sin helhet i 17~4 {1rs 
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· D,1ren10t kom den au tillämpas fullt ur 
:11 ilitiehemmanen: förordning och regle

c-nte S januari, 1 fi84 . H u r synen skulle gå 
.. rnges i ett nyu detaljera t reglemente 13 
:. Hi9f-i. I d e tla anges att syn skall verkstäl-

-- u nder närvaro av landshövdingens be-
:'.m,i.ktigacle ombud, elen kommend e rade 

·11cc1-cn å regementets viignar, den avlr;i
.-'lde boställesinnchavaren, elen ti llträclan
- boställesinnehavaren , häradsltiivding, 
· r:1d ,fogde samt medlemma r av sockcu
.::.:nnclen. En kopia av syneprotokollet skall 
_71·as till landskansliet samt en kopia till 
:1 ril lrr;~clande bost;illesinneh;warcu . 
Deua reglemente ersaues av ett nytt den 
o ktober 17~1. ITär frarngttr au synerna 

:c· hade n ~rkställts i den omfattn ing som 
• - ,na n önskade varför alla boställen skulle 
.ra ,l"!iaclf' senast till AJlhelgona 1724. fler 

• !)ior skulle uppriittas än tidigare. Inalles 5 
-~ eke n Yarav en skulle stiillas till Krigskolle
::et. Krigsko ll egiet fic k nämligen år 1 n:3 
··en a ansvaret för bostä llena från Kammar
,, llcgie t samt även det övergripande ansva
ret fö r tillämpningen av husesynsordn ingen 
:.1 -itt samma år organ iserade llusesynslwn-

~- - - Husesynerna upphörde hel t förs t när 
:-1'-1·aret omorgan iserades under andra häll"'.. 
·en a1· 1800-raleL Genom kunglig forord
::ing; ~8_jul i, 1869 gick alla räntor från bosLäl
ena tillbaka till star.skassan . Officerarna fick 

.-'.äll e t sin lön direkt via statsanslag. Under 
-ena re hälft.en av 1870-ta let d ras alla för 

rd bruk avsedda bost;illen in till staten. 7:, 

I 730, .l 2 februari , bes täms att syn endast 
-~all hå llas då bostället byter innehaYare . 
:-Li r fas ts lås också att kri gsbefälcn, liksom 
-:diga re, bar r~itt au upplåta hemmanen till 
-n arrendator e lle r till h~ilftenbruk.76 15 sep-
'.em ber, 1752 utges en ny boställesordning. 
'. d en 15 paragrafen anges att brukaren 

··,kall sr.iinga 50 famnar 11y giirclesgårcl 2 a l
nar hög och 3 alnar mellan vart stiirpar e ller 
ock mindre e fter jordmånens beskaffenhet 
, ,mir ltå lla de gamla , id makt." 

: -.:16. 23 januari , anges au en ekonomisk 
'le, iklning av bost~illet skall hållas åtminsto
:1e 1·an 5:e år u tiiver d e n laga syn som ske r i 

samband med b yte av boställesinnehavare. 
En ekonomisk besiktning inbegriper inte s[1 
m,1nga personer samt går s0111 regel snab
bare att utföra, en dag i jämförelse mot de 
l:\·ä dagar en laga syn Lar. I de av mig genom
gångna ekonom iska besiktn ingarna är det 
, anligt a ll gärdesgårdar samt diken anges 
\·ara i gott stånd elle r vara u tau an märkn ing. 
Efte rsom synen endast hMls unde r en dag, 
samt att l700-talets syner inte en enda gång 
uppvisar någon hägnad som ä r man an
märkning, tror jag att någon besiktning av 
hägnaderna aldrig utfördes. l de laga av- och 
ti ll trädessyne r soJTr stammar från ·1800-ta let 
blir det tyvärr allt van ligare att syneforrät
taren Etter av- och tillträdande befäl avtala 
bon synen av gä rdesg{1rdarna. Parcerna gör 
upp utan att e n egentlig besiktning av hägna
derna skeu. Därmed blir också de flesta eko
uom iska besiktn ingsprotokol l samt rn ~inga 
syneprotokoll oanvändbara som beräknings
underlag för bägnadsunderhå ll. Jag har 
dock noterat de uppgifter dessa protokoll 
har om skogsti llst;inclet. på bost;i l!et. 

Beskrivningarna till socken
kartorna 
I kungligt brev av elen 12 december år 1845 
till överclirektören vid lantm~iteriel får den
na myndighet i uppgift att framställa socken
kartor med ti llhörande beskrivningar. 77 Del
ta kungl iga brev diariefördes på lantmäteriet 
7 februari, 1846 och fick till fö ljd att la nt
mäteri,:t ~5 april samma år u tfärdade tv:1 cir
ku lati<•nsbrev med identiskt innehåll, dels 
till samtliga förste lantmätare i rike t och d els 
ti ll alla landshövdingar. 78 Cirku lationsbreven 
fastst~iller principerna för arbetet och förste 
Ian tmätaren tillhålls a u anvisa kom missions
lanun;itare sådana socknar där det dels finns 
bra sockenmaterial och dels e tt krav på att 
sagda kommissionslan tm;itaren skall ha god 
lokalLinneclom i dessa socknar.'" Detta inne
bar troligen att sockna r som redan had e 
övergåtts av laga skifte till större e ller mind
re del valdes. Vidare a tt m ånga av dessa laga 
skifteskarwr uppr;ictats av den komrnissions
lantrn~itare som sedan också fick u tföra sock-
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enkartan och dess beskrivning.Jag har i vart 
fall \id läsning av själva beskrivningarna kun
nat kontrollera beskrivningens årtal samt 
förrättningsman mot Forskningsarkivets 
handskrivna register rörande de enskilda 
registerenheterna inom respektive socken 
och årtalen för eventuella laga skiften. 

Ett ytterligare stöd för att det verkligen 
förhöll sig på ovan beskrivna sätt är att lant
mätarna som författade beskrivningarna gan
ska frekvent, i själva beskrivningen, särskilt tar 
upp de byar vilka de själva har behövt mäta 
upp för sockenkartans framställning. Ofta i 
syfte att erhålla särskild betalning för detta 
arbete. 

Anledningen till att informera landshöv
dingarna i denna fråga var dels att dessa 
skulle informera sin egen administrativa 
personal, häradsskrivare och kronofogdar, 
vilka förväntades bidra med relevant kame
ralt material till ~jälva beskrivningen, dels att 
landshövdingen som regel också var ord
förande i länets hushållningssällskap. I cir
kulationsbrevet föreskrivs att den färdiga 
kartan samt beskrivningen skulle godkännas 
av länets hushållningssällskap innan den 
fick godtas. Således var inte förste lantmäta
ren den enda kontrollinstansen. Hur strikt 
detta i verkligheten följdes vet jag ej, annat 
än att det då och då faktiskt i själva beskriv
ningen står att den bli\it uppvisad för länets 
hushållningssällskap och där vederbörligen 
godkänd. 

Vidare skulle lantmätaren föija en i för
hand uppgjord mall som innehåller de 
punkter vilka ansågs vara av intresse att ha 
med i beskrivningen. Under punkt 3, Näring
ar, skall lantmätaren bland annat redogöra 
för skogstillståndet ur en lång rad aspekter. 
Här står uttryckligen att lantmätaren skall 
beskriva "byggnads- och stängselsättets all
männa beskaffenhet och werkan på skogs
tillgången" .80 

Arbetet med att framställa sockenkartor 
och beskrivningar till dessa utfördes under 
åren 1846-59. Ca 15% av landets socknar 
finns representerade i form av beskrivning
ar men dessa är ej jämnt fördelade vare sig 
inom eller mellan enskilda län. Görs järn-
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förelsen efter det antalet kartor, med eller 
utan beskrivning, är procentsatsen högre. 
Sockenkarteverket uppgick 1860 i en ny orc
ganisationsform, Rikets Ekonomiska Kart
verk.81 Här kom arbetet att bedrivas något 
annorlunda, framför allt till omfattningen 
av den information som ansågs behövlig för 
beskrivningarna vilka endast innehåller 
arealer samt kameral och administrativ in
formation .82 

I denna undersökning tillmäts lantmäta
rens beskrivning stort källvärde. Den är ju 
fa1ktiskt gjord av en person som har både 
god lokalkännedom och dessutom är van att 
göra beskrivningar utifrån ett agrart inriktat 
produktionstänkande där hägnader är med 
som en av de saker han har att beskriva. 83 

Sockenkartebeskrivningarna är äldre i tiden 
än frågelistmaterialet och ger därmed kont
rollmöjligheter till vissa utsagor i frågelist
materialet. Vidare ger beskrivningarna till 
sockenkartorna en möjlighet att kontrollera 
de laga skiftes kartor - som jag uppmätt och 
redo\isar i kapitel 13 - med avseende på om 
lantmätarens utritade heldragna linje utan 
tvärställda hägnadsstreck faktiskt utgörs av 
en trähägnad och inte en stenmur. Till sist 
är de någotsånär systematiskt utförda vilket 
gör att de går att jämföra med varandra 
inom och mellan geografiska regioner. I vart 
fall är de utförda efter mall av en enhetlig 
yrkeskategori som borde ha en ganska ho
mogen bedömningsgrund för de aspekter 
som skall upptas i beskrivningen, om än 
med \issa ideologiska slagsidor.84 

Lantbrukslitteraturen från 
1700- och 1800-talen 
Vid 1700-talets mitt b!iI-jordbruk ett ämne 
som lyfts fram i den politiska diskursen både 
ute i Europa och här i Sverige, vilket främst 
beror på att den fysiokratiska skol bildningen 
vinner terräng i högreståndskretsar. Fysio
kraterna stod i skarp opposition till 1600-
och det tidiga 1700-talets merkantilistiska 
synsätt med dess starka statliga styrning av 
ekonomi och industri. Den fysiokratiska sko
lans grundtes hävdade att jordbruk var den 
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:::ida ekonomiska aktivitet som skapade ett 
· e rkligt (mer)värde och "inte bara skyfflade 
:-..i nt sådana". 8" 

J ordbruk och jordbruksfrågor kom där
::ied på modet under 1700-talets andra hälft 
·-: lket, bland annat, resulterade i att en rik 
~ora av lantbrukslitteratur publicerades i 
'."ästeuropa och Sverige, som huvudsakligen 
:ann sina läsare hos överklassen. Carl:Johan 
Gadd karaktäriserar mycket av denna littera
:ur med föUande ord: 

-Tusentals artiklar och böcker skrevs, men 
ofta var de ideer som ventilerades tämligen 
,-ärldsfrånvända. Men det kunde också hända 
a u goda uppslag stannad e på papperet." "6 

Je handböcker och läroböcker som skrevs i 
:mnet från de nna tid kom heller inte att få 
:1ago n större spridning och användes "till 
exempel i ytterst liten utsträckning inom de 
:an tbruksskolor och lantbruksinstitut som 
,-äxte fram efter 1830. "87 

Här i ligger kanske det största källkritiska 
? roblemet. Det gäller för den nutida läsaren 
au avgöra om texternas innehåll beskriver 
och diskuterar ett verkligt problem eller 
:1ågon liten d etalj som egentligen var helt 
o,·äsentlig för det p raktiska jordbrukets ge
nomförande. För undersökningens del har 
~ag valt att återge sådana uppgifter ur lant
brukslitteraturen som jag själv tror på med 
mgångspun kt i den bild som det etnologiska 
:rågelistmaterialet ger av hägnader och häg
nadsarbete. I detta har jag haft hjälp av det 
:aktum att jag - innan genomläsningen av 
lantbrukslitteraturen utfördes - redan hade 
bearbetat och sammanställt det etnologiska 
materialet.88 

Totalt har jag läst 27 kortare och längre 
artiklar ur ekonomiska tidskrifter, hushålls
böcker, gårdsfogdeinstruktioner och akade
miska avhandlingar varav 19 härrör från 
1700-talet och 8 från 1800-talet. Den äldsta 
artikeln är ett utdrag ur Reinero Broocmans 
En fulständig swensk hushåldsbok från 
1736. Av resterande 18 1700-talsartiklar här
rör alla utom en från 1700-talets andra hälft. 
De flesta 1700-talsartiklar anför skogsbrist 
eller omsorg om skogarna som bevekelse
arund för respektive artikel. Vidare har för-

fauarna läst varandras arbeten och i många 
fall fö rekommer direkta avskrifter från tidi
gare artiklar. Förutom att hänvisa till e ngel
ska häckar och diken m ed jordvall ägnas 
mycken möda åt att för svensk del propage
ra för olika metoder att få rö tbeständiga 
gärdesgårdsstörar: barka dessa på rot så att 
de kådlöper; sveda/ kola störens nedre delar 
över eld samt i något enstaka fall även im
pregnering med vitriol. Kluvna gärdsel skall 
läggas lutande, med barksidan uppå t och 
ibland till och med vändas mot söder så att 
vattnet dels snabbt rinner av gärdslena och 
dels att barken på gärclslena så snabbt som 
möjligt torkar upp efter regn. Allt detta för 
att gärdesgården skulle bli motståndskraftig
are mot röta och därmed spara virke. För att 
förhindra att gärdesgårdar blåser ikull re
kommenderar ett par arbeten att d e sätts i 
dikes bottnar vilket också för det goda med sig 
att snödrivor ej bildas på åkrarnas kanter och 
skadar brodden vid avsmältningen genom att 
vattnet blir stående på åkern för länge. 

Ovanstående rekommendationer tycks ej 
ha praktiserats i någon nämnvärd omfatt
ning att döma av frågelistmaterialet och har 
därmed betraktats av mig som tämligen världs
frånvända, även om d e t inte n ödvändigtvis 
behöve r vara något fel på en skilda tanke
gångar i rekommendationerna. Enstaka 
belägg för att störar kunde brännas före
kommer m en vare sig barkning på rot eller 
vitriolanvändning. 89 Inget enda frågeliste
svar har berört någon av de andra rekom
mendationer som finns . Däremot säger tre 
svar explicit att gärdesgårdar på ömse sidor 
en väg fungerade som snöfällor m en driv
anhopningar var i sig ganska positiva då 
man kunde köra ner dem och hårdpacka ett 
tjockt snölager på vägen vilket i sin tur gjor
de det möjligt att förlänga perioden för vin
tertransporter. 

Artiklarna från 1800-talet är över lag m er 
jordnära. Endast elen första från 1803 är m er 
att likna vid 1700-talsmaterialet. I likhet med 
ovan anger nästan samtliga arbeten omsor
gen om skogen som bevekelsegrund för att 
diskutera ämnet i skrift. Artiklarna täcker 
pe rioden 1803-49. 
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Aldre storskaliga lantmäteri
kartor 

Undersökningsmnråclen 
Som unde rlag för denna de] av arbetet har 
tre geografiskt och administrativt avgränsa
de områden valts utifrån följande kriterier: 
De skall alla ligga inom granens naturliga 
utbredningsområde i Sverige. Vidare skall 
de, vart och eLL, fö reträda var sitt distinkt 
trädessyste m i tiden före elen agrara revolu
tionen: ensäde, tvåsäcle och tres~ide. 90 Alla 
Lre om råd ena skall vara represen teracle ge-
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nom tidigare forskning inom kulturgeogra
fi eller h istoria. Diiru töver måste om rådena 
vara \'äl företrädda i Lantmäteriets forsk
ningsarkiv i Gävle i form av iild re storskaliga 
lant111~iterikartor på byn ivå. 

Genom de tta urvalsförfarande blir det 
möjligt att föija hägnadssystemens utveckl ing 
över tid inom väl avgränsade områden sam
tidigt som undersökningen i ston underlättas 
eftersom de t bl ir rni\jl igt att följa undersök
ningsomd1dena i andra arkiv. Arkivfag-gi1ings
principen i flertalet svenska myndighetsarkiv 
följerju samma geografiska princip baserad 
på by, socken, hiirad/ tingslag och län . 

Del sl u Ll iga valet föll på Nysätra socken i 
Västerbottens läns melle rsta kustland , Se
rninghun d ra härad i Stockholms län samt 
Gudhems härad i gamla Skaraborgs län nu
mera Västra Cötalands hin. Områdena re
presenterar fo~jande h istoriska trädessystem : 
e m ~ide i Nys~itra, tvåsäde i Seminghundra 
och tresäcle i Cndhem. 

Nysätra socken , tidigare en del av Bygdeå 
socken, har behandlats ingående i Linde
gren 1980, Seminghundra härad i Lager
stedt 1942 samL Gudh e ms härad i Lindgren 
1939. Dessa tre arbeten h ar alla si n utgångs
punkt i de boskaps- och ntsädeslängdcr vilka 
uppriittacles under perioden 1620- 41 i syfte 
att öka kronans inkomster under 30-åriga 
kriget. Samtliga arbeten sii tter den agrara 
produktionen i fokus. 

Nysätra socken är belägen i mellersta Väs
terbottens kustland. Sockenkyrkan ligger ca 
6,5 mil N :\10 om Umeå, fågelvägen. Sock
nen var tid igare en del av BygdC:1 socken 
men avskil jdes till eget pastorat 1820.9 1 Kåla
bodaå n och Flarkån och deras biflöden ge
nomflyter hela socknen, från väster till öster, 
och går sft srn~mingom upp i varandra vid 
byarna Ånäset och Nybyn samt faller slu tl igen 
ut i Bottenhave t nedströms dessa. Socknens 
östra delar är flacka och hela socknen sluttar 
svag t uppåt och nå r sina högsta höjd, 225-
255 meter över havet, i si na viistligaste delar 
på gr~insen mot Burträsks socken .92 Nysätra 
socken inbegriper en areal av 3,018 mil2 

varav 2,954 miF land .93 H ögsta kustlinjen 
ligger på ca 300 meter över havet varför hela 
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h å kerbruket. U ings Flarkån och Kåla
daans dalgångar bestfö· odlingsmarken av 

-~:~korniga havs- och sjösediment. D~irutöver 
--:ins n,'\got isälvsediment sarn t nedströms 
, . b\·n / Å.J1~iset älvsediment. I d en kusLnära 

,nen förekommer även svallsediment, hu
,d ,akligen sand - grovmo. Den skogbäran

.e marken består huvudsakligen av måLLli gL 
, :illade mo räner. Berg i dagen förekom

.er. ,·, ClfSporrong har i olika sam manhang 
-- n fram e n regional indel nin g av kultur-

},:arla 4. Nysiilra socken i Fästabo/len. 
I u11dnsiilrni11ge11 1r/Jresm/erar sorlrnen 
, 11 ,ädrsbygrl. Kar/an visar också efjfh
-,,r,1(1 av mmillringl'/1. l11 0111 och utanför 
ft, äldre byamas områrfrn har 11_1•a ''11y-
1dli 11gslotler" tillslwpats av ril'II 111arli 
,0111 i rwviilri11gijorriittningenji-ä11döm
ies de gamla byarna. Detta då byama 
a11sr1gs ha.för mycket mark i .förlaWandP 
'il/ dm s/w/1 de betalade/var r1sa//a i 
10rdebolum. J,;_;tn i'.22-1:3 lir 1875. 

landskapet före den agrara revolutionen.% 
'\\·särra harn nar inom :'-JotTa Norrlands ~ilv
clalar. Detta omr:1cle str~icker sig från Torne
dalen i norr til l Höga Knsten i söder.''; 
Arsrnedclternperatu re n under perioden 
1961-90 låg på +2,2°C och motsvarande v~ir
cle för nederbörd 624 rnillim eter9' 

Scrninghundra h ärad är be lägeL i Mälar
dalens sprickclalslandskap. Det kan grovt lik
nas vid en rektangel \·ars kortsida i v~ister 
begräusas av Arlanda flygp lats och i öster av 
Holmboån strax väster om Gottröra. I norr 
begräusas rektangelns långsida av Storån 
och i söder av en väst - östlig linj e frfo sjön 
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Fysingens norra strand till Lindholmens sta
tion längs Roslagsbanan. Häradet räknar sju 
socknar: Vidbo, Skepptuna, Lunda Skånela, 
Markim, Orkesta och Frösunda. De tre 
förstnämnda socknarna ligger i norra delen 
av rektangeln och skiljs från de fyra senare 
av skogsmark. Seminghundra omfattar en 
areal av 2,066 miF varav 2,017 miF land.9

' ' 

Härade ts lägsta de lar återfinns i sydväst där 
5 meter över havet noteras. Högsta höjd 
över havet ligger på mellan 35- 50 meter. 10!1 

Odlingsmarken består av lersediment i 
grunda skålformade ådalar med omgivande 
höjder av svallade moräner och berg i da
gen. Lersedimenten fördelar sig i huvudsak 
lika mellan postglaciala finleror och postgla
ciala grovleror. Gytrjelera förkommer. 101 I 
Ulf Sporrongs klassificering av kulturland
skapet före den agrara revolutionen hänförs 
häradet till region 4: Östsverige. 102 Årsme
deltemperatur och årsmedelnederbörd för 
perioden 1961-90 ligger på + 5,2' C respek
tive 599 millime ter. irn 

Karta 5. Se111i11ghundra härad i Uf!IJ/and. I un der
sökningen represenlnar häradet mnl sina sju sorlmrrr 
lvåsädesbygd. 

4G 

Gudhems härad kan i stort liknas vid en 
upp och nedvänd triangel. Triangelns spets 
vilar i Falköping och baslinjen går i en väst
östlig linje frå n Hornborgasjöns strand i 
väster, tvärs över Sydbillingen, för att sluta 
strax söde r om Skövde nedanför bergets 
östra sluttning. Historiskt sett har både en
säde och tresäde förekommit i häradet. 
Gunnar Lindgren har i sitt arbete fört huvud
delen av de socknar som ingår i mitt under
sökningsmaterial till en geografisk region av 
Falbygden vilken han kallar Östra de le n. 
Här förekom tresäde innan den agrara revo
lutionen. w4 

De socknar som utifrån kartmate riale ts 
fördelning blev föremål för undersökning 
är: Brunnhem, Stenstorp, Rådene, Sjoger
stad, Borgunda, Edåsa, Dala, Högstena och 
Södra Kyrketorp. Tillsammans har de en 
areal av 1,27 mil2 .105 Dessa socknar och den
na del av Gudhems härad hamnar inom Ulf 
Janssons klassificering i regionen Östra Skara
borg. Här har.Jansson utgått frän trädes- och 
gärdessystemens fördelning och utseende i 
storskaliga lantmäterikartor frå n pe rioden 
1680-1750. 106 

U ndersökningsområdet domineras topo
grafiskt av Syclbillingens sydspets. Söder och 
sydost om Sydbillingen ligger ytterligare två 
mindre pla tåberg, Brunnhem sberget och 
Plantaberget. Be rgen m\r :-300 rneter över 
havet och ele n omgivande odlingsmarke n 
ligger på 150-200 mete rs höjd över havet. 
Om råde t avvattnas genom e tt p ar m indre 
åar vilka så småningom går upp i varand ra 
och slu tligen rinner ut i Hornborgarsjön 
u tanför de t egen tliga unclersökningsom
rådet.1 07 Högsta kustlinjen går strax ova nför 
Hornborgasjöns yta. Odlingsmarken består 
av morän i form av krossgr us samt fläckvis 
äve n mo ränm ~irgel. Platåbergen består av 
ortocerkalk samt diabas. 108 U nder per ioden 
1961-90 uppvisade området en årsmed el
tem peratur på + 5,7°C och en årsmeclel
nede rbö rd på 603 mill ime ter. 109 

Källmaterial 
Till grun d för alla mätningar ligger stor
skaliga äldre lantmäterikartor.11

t1 De är alla 
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J-...·a rta 6. Gudhems hämd i \liiste,gölland. Häradets östra delar är tresäclesbygd. ! und,:rsökningen har kartor från 
,ocknarna Bnmnlunn, StPnstoip, Rådene, Sjoge1~1trai, Borgu11da, Eclåsa, Dala, Högstena och Södra Kyrketmj1 kom
mit till användning . 

resultatet av olliciella svenska lantmäteriför-
1,"ittningar dä r själva syftet med förrättning
en är styrande för informationsinnehållet i 
ele n e nskilda kartakten. 111 Kartaktens skala 
bestäms dels av förrättningens an och dels 
a, o lika lantmäteriinstruktione r över tide n 
sa mt till viss del även av den aktuella byns 
to tala areal. Detta innebär att kartor från 
o lika tide r över e n och samma b y, jordregis
te re nhet, har o lika u tseende. är u tförda i 
o lika skalor och täcker he la e ller d e lar av 
registerenhetens totala ägoareal. Ang6ins
a ncle byars förhå lla nde n berörs aldrig på 
kartbilclen på annat sätt än a u namne n p;t 
angrä nsande enh eter a nges i sina rätta ,·ä
derstreck i förhållande till de n avkarterade 
byn . Förrättningens ändamål och syl"te styr 
inte endast. vad som ritas ut på kartan utan 
också hur och vilka av kartbildens symboler, 
siffror och lit tera som förk laras i d en text
beskrivning som :1tföljer kartan. 

De t svenska Lantmäterie ts produktion av 
storskaliga ka rtor ko m , med några ytterst få 
lokala och regio nala undantag, heller aldrig 
att bli geografiskt heltäckande trots att upp
draget i elen kungliga instruktionen till An
ders Bu re, 4 april 1628, fakliskl rymmer en 
sådan gruncl tanke.112 Fiir de t sena 1600-talet 
och tidiga 1700-ta let har lörr;ittningarna yt
ters t samba nd med Karl XI: s stora reduk
ti on och inde ln ingsverket att göra: adelns 
_jorclbyten med kro n an ; förmedlingar av 
mantal; rnsthåll och boställen m .m. Under 
h uvucldelen av tiden för de stora jordski I~ 
tena fotar sig varje enskild skiftesfiirrättning, 
med några få regionala undan tag, på ett 
ausökningsförfarancle d;ir de t krävdes a tt 
minst e n delägare i byn ansökte h os lands
hövdingeiimbctet om a u skil"te m å tte b li 
verkställt. Således inne bär d etta att sarntliga 
byar inte finns avkarterade Yicl eu och sam
ma tillfälle tro ts au lantmä teriförrättningar 
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pågick i socknen. Situationen var elen ;auuna 
både fön: de stora skift esre forn1er 1a och 
medan de genoml'örcles. 

De karror som jag använt mig av i under
sökningen harjag delat in i fyra olika grupper 
ut ifrån tillkornsttid och förrättn ingsändarnål. 
Eftcrso1u ti llkomsrtiden för de kartor som 
ingår i de olika unclersökningsområclenas 
delgrnpper varierar både inom delgruppen 
och mellan undersökningsområdena harjag 
valt att. kalla dessa grupper för tidss/1i/<1. 

Tidsskikt I består av iildre geo111etrislwjord!'
börkn. Dessa finns for Seminghundra och 
Gudhems h ärader men inte J-ör Nysätra sock
en. De besdr av bundna volymer \·ilka inne-
1t:1ller kartor över de i häraderna ingående 
byarnas inägomark i skala l :.>") 000, Seming
hundra, och i skala 1:3 333, Gudhem. l hu
vudsa k är byar m ed hög a nde l krono- eller 
skattejord avkarterade. Kanorna i sig ~ir inte 
inbördes daterade utan ~ir ti llkomna under 
åren J 63 7- 39 och 1644-4 7 för Sem ingh und
ra och Gudhem i nu nämnd ordning. 

Tidsskikt Il består av yngre gro111elrislwjonle
böckersamt geoml'lri.1/w av111.iil-ni11gar. De är til l
komna unde r p e rioden från 1681 fram t ill 
årtiondet strax före den första sLOrskiftes
stadgan 1749, med en huvudsaklig tyng·d
punkt. kring 1700-talets första ånioncle. De 
~ir företrädesvis ri tade i skala 1 :4 000. Skalan 
1:5 000 före kommer också särskilt för de 
yngre geometriska jordeböckerna i Seming
bundra. Skalan l :8 000 till~impas för en del 
bya r i Nysätra sucken. 

Tidsskikt III utgörs av s/orskifteslwrtor i ska
lorna 1:2 000 och 1:4 000, huvudsakligen 
de n sistnänrncla skalan. I tid representerar 
de periode n från den första storskiftesstad
gan fram till d ess att detta regelverk e rsätts 
av enskiftcsreforrnen 1807 samt laga skifte 
1827. 

Tidsskikt TV konst.i tu eras av n ågra få en

shi/ieskmtorsam Len m,-uoritet Laga ski/iesl1a rl.or 
i huvudsak från n1ittcn av 1800-t.ale t till dess 
slut. 

Urval och mätmetod 
För att göra det möjligt att föl ja utvecklingen 
av hägnadssystemen i de i undersöknings-
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om råd ena lokaliserad e byarna ha r in lcd
n i ngsYis ett urval gjorts av byar som, m ed 
några undantag, ä r avkan eracle minst tre 
gånger unde r undersökningsperioden, via 
Lantmä terie ts Forskningsa rkivs register. 
Huvudregeln har här varit alt den aktuella 
byn antingen måste ha en geometrisk_jorcle
bukskana eller en geometrisk avmätn ing, 
följd av storskifte och dä ref'ter av ett enskif
te/ laga skifte. På så vis skapas en individue ll 
tidsse rie med åtminstone tre ögonbl icks
bilder över byn som kan ligga till grund for 
uppmätningar samt diskussion . Att ele n en
skilda byn ;ir laga skiftad är ytterligare en 
förutsättning, eftersom d enna förrättning 
iiven gör det möjligt att d iskutera själva skif
te ts inve rkan på hägnadshestå ncle t i och 
med att det klart framgå r var de nya fastig
heteruas g riinser kommer att gå inom elen 
gamla byns om råde. Sammantaget lår den
na m va lsprincip till föl_jd att d et är sällan 
eller aldrig som säterie r kom mer i fråga för 
upprniitn ing. (Se vidare nedan under rnhri
kcn felkällor) . 

De på detta vis utv alda byarna har jag 
rnätt upp och upprätta t ett siirskilt mätproto
koll fö r varje kanakt. Protokollet anger kart
ak tens individue lla aktnummer, ~trtal för 
d ess uppräuancle, fö rTiitmingsman, typ av 
förrättning samt hin, socken och by. Dessa 
uppgifter ~ir tagna direkt ur Forskningsarki
vets handskrivna register. 

Rutinen för bearbetning och genoml äs
n ing av själva kartakten är l'iiljande: fö rst 
fasts tälls kartans skala vare fter antal kamera
la h cmman, j orde boksmantal, antal ~igare 
samt jordnaturer fas t.stiills. Akerareal n ote
ras samt för kanakter i tidsskikt IV även total 
areal och d e olika markslagens förd elning 
inom denna. I förekommande fall , särskilt i 
tidsskikten I och Il , tas uppgifter om träc.lcs
system samt betes- och skogsbetingelser. 

H iirefter börja r själva uppmätn ingen av 
den p:1 kartan utritade hägnaden. Kartakten 
t~icks med en genomskinlig skydds plast var
på en så kallad kartmätare fo rs lä ngs de ut
ritade hägnaderna. Kartmätaren är etl mc
kauiskt mätinstrument försett med e tt litet 
noshjul. De n uppmätta sträckan avhiscs på 
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e n li te n u rtada d ä r en visa re m ekaniskL rör 
,ig liings en streckad skala. AYsttmdet me llan 
f\·a s i reck på ur1avla11 motsvarar två centime
ter i ve rkligh eten . 

De n p:1 kan an utritade hägnaden d elas in 
i tre 111iitklasser: r1kerhiignad, hägnad i rägt111g 
,,1m t klassen övrig hägnad. H ur e n e ns kild 
h fignadsliingd på kar1a n fö rs t ill u ågon av 
miitklasse rna bestäms av hur hägnaderna är 
u tritade på ka rra n. Ål<erhiignad är all hägnad 
, o m gärdar in och stänger om å ke rmark 
,>a\·sen vilka andra m arkslag som finns fi:-> re
trädda inom det a ktue lla gärde !. Mätklas e n 
· iignad i rägång består aY häg nad p lacerad i 
1 agang mellan två bya r. All övrig röreko m
:na nde It;ig nad ino m byns område fö rs t ill 
,.__la,sen övrig !,iignad. De nna i sin tu r består 
:rä1mt av h ägn ad so m o mg{i rdar ;ingsma rk 
,n a11 inslag av å ker e ller lindo r, hagar samt 
hägnad belägen på 111~itobje kte ns byto111 te r 
e lle r kring bebygge lse n. 

Före ko mmer !tiignadslag m o L en e lle r flera 
,\\.gran n byarna inägomarker noteras d etta 
,o m sä rskild pun kt i protokolle t. (Fö r e u 
clefiuition av begreppe t hägnadslag se , ·id a
rc under rubriken hägnaclslag i kapite l S) . 
Den e ller de sträckor so m skul le ha \'arir 
h{ignade, ifa ll den na typ a\' samarbete inte 
rörekornmit, uppmäts. Den uppm;itta sträcka 
be traktas som inbr'sjJamd hägnad till föijd av 
,amarbete t Ö\'er bygrä nsen. 

\ ' id up pmä tn ing av d en e nskild a kart
,iktens utr itade hägnad e r har e n bes tä ni cl 
111iilord11i11giakttagits. Fö rst fastst~i lls o m häg
, adslag fö rekommer. Ar så falle t, upp m;its 
de n in besparade häg naclsl~ingde 11 o ch förs 
111 i rnä rp rotoko llet. Sam tidig t note ra· de t 
, ilka grannar som ä r dela ktiga i hägnads-
1.tget samt vi lka markslag som be rörs: åker, 
.ing eller båda sam tid igt. Därefte r mäts klas
, cn hiignad i n1gå11goch förs in i protokollet. 
Därnäst fö ljer klassen r'/l<r>rl,ägnad och till sist 
; .. ,rig !,iignarl. 

För ka rtor i tid sskikt IV har d essu tom e tt 
e:,;tra mätningsp roLOko ll 11pp rä t1 a ts. På de t
ta registreras liingderna a \· d e på kartan u t
ritade sl1ijiesli11jn11a, g ränserna , mellan de 
m·a fastighe tern a inom byn . Dessu tom rnä ts 
b\Jts rågång 11101 ,rnclra byar u tan hänsyn till 

Fil{III' 5. 1),,1i1111dnsölmi11g,,11111111ända 1111il11ed1typ/l 
- r.:arlmiillfff/1. 

o m där red an \·id förr~it1 n ingstill f'ället fin ns 
hägnad eller ej. Deu enda hänsyn som tagi1s 
iir o m rågången fysiskt går i van en, sj ö , å e l
le r d ike. Dessa sträcko r registreras e j och 
d ärmed represen 1 e rar d e tta mått e ndast den 
sträcka som kan ko m ma att hli förem~tl fö r 
hägnad e fter ski ftets genomförande. I mät
ningsprotoko llet förs dessa sträckor i försl
u~im nda falle t under rubrike n sliijil'sli11jr,r 
samt i d e t sena re skiftr>sli11jer i rligli 11g. 

För m;itklasserna häg11adslagoch hiig11ad i 
rr1gång samt ski/il'slinjrr i r11gång ha r en dasl 
halva cle11 upp mätta sträckan an\'än ts vid de 
efre rfolja ncle beräkningarna . Eftersom be
räkniugsgrunde n för u nd e rh~ll le t för b ;ig
nad p lacerad i en rågång mellan t\·å bpr ha r 
,·ariera t under unclersökn ingsperiodens 
lä ngd ;ir d e tta fö rfaraude ti lliimpl ig t o m 
dessa ses som st räckor av in besparad h;ig
nad . (Se vidare under nibriken hägnaclsde l
n ing i ka p i1el S) . Dock lia r i protokolle t all
tid hela den akruella sträckan föns upp för 
a u först d ärefter cli,id eras m ed td. 

Inbyggd i den här redovisade mäto rd n ing
e n ligger också e n in bördes rangordning av 
de ol ika 111iitldassl'rna. Tfägnad i rågr1ng ha r 
fore tr~ide fram för rtlm-h.iignad. J\l<erhiignod 
h ar i siu tur LO I kn ingsföretl';id e framför klas
sen övrig hägnad. \!lätord ni ngens rangord 
ning a\' m ätklas. e n 1a inn e bär a 11 om en 
gärdesgårdslängcl som exempeh·is o mg~irdar 
e n de l a,· by As åke rmark och samtidigt ock
så står i rågången m ella n byarua A och ll , 
kom m er ele n a ktue lla h ~ignaclslä 11gcle n att 
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föras upp som hägnad i rågång i protokollet 
och inte som åkerhägnad. Detta förfaringssätt 
motiveras av förhållanden som be rö rL~ ovan . 
Dels med a tt be räkningsgrunde n för den 
e nskilda byns andel av hägnadsun derhå lle t 
i rågån g mella n två byar har varie rat över 
tide n och dels m ed att de n aktue lla kartan 
bara be rör by As fö rhållande n och inte by 
Bs. By Bi sin tur kanske inte bli r aktuell för 
uppmätning över huvud taget e ller o ckså 
ske r uppmätningen / e xcerperingen lå ngt 
senare i tiden då kartorna över byarna in om 
en socken h a r avmätts av mig i de n alfabe
tiska ord ning de ligger arkiverade i Fo rsk
ningsarkivet, den äldsta kartan först och de n 
yngsta sist inom respe ktive by. Förfaringssät
te t sparar e n he l del tid vid ~jä lva uppmä t
ningsarbe tet samtid igt som det också blir 
möj lig t att hålla synin trycken frå n en karta 
till e n annan inom en och samma by färska 
i minnet. De n sistnämnda fördelen är nog så 
viktig e ftersom j ag både av tidsmässiga, kost
nadsmässiga och a rkivariska skäl inte kunnat 
övei-föra alla enskilda kartor p:1 ritfi lm elle r 
på an nat sä tt duplicera de m. Vida re gör den 
redovisad e mä tordnin gen det mqjligt a tt -
oavsett om de exce rperade byarna grä nsar 
ti ll va randra elle r t,j - summera värdena för 
var je u nclersökn ingso m råde och tidsskikt 
uta n risk för dubbel registre ring av hägnad -
längde rna . 

Up pmätningen av kartor i tidsskikt I , ä ld
re geometriska j o rdeböcker, har gjorts med 
de n dä rpå i tide n fo\jand e karta n liggande 
uppslagen bredvid. Anledn ingen är att lant
mätarna som ve rks täll L elen första avrnätn i ng
en inre all tid salt ut namn på de angränsande 
byarn a samt ibland å rergi\'it bita r av inägo
marke n, exempelvis en vret, i felaktigt tysiskt 
läge i förh ållan d e till byLO mt och cen trala 
åkergärd en . I d e t sena re falle t är inte orsa
ken la ntm ä ta re ns oskic kligh e t e lle r då liga 
mätteknik utan h e lt e n kelt e tt resulta t aY 

hans instr uktion att spa ra ptt dyrbart pappe r. 
Huvudprincipe n fö r a ll uppm ä tning a,· 

ka rto rnas hägnadslä ngcle r har va rit att e n
dast ele n hägnad som lan tmärarna r ita t ut 
har uppmiitts och registrerats i p rotokollen . 
(Se \'idare under rubrike n felkällo r) . 
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Regionala anpassningar till urval och 
mätmetod 
Sammanlagt har hägnadslä ngd e r på 209 
ka rtakte r förde lade på 68 byar och 17 sock
nar avmätts. De 68 byarna har en total areal 
av 44 157 hektar e nligt kartakterna i tidsskikt 
IV. Hur ka rtakterna fördelar sig över tid och 
i de ova n angivna tidsskikte n I- IV inom de 
tre und e rsökni ngsområdena framgår av 
tabelle rna 6-8. 

Frekvensen av använd bara kartor inom 
va1je unde rsökningsområde varie rar. De tta 
be ror på de regio nala särdrag som va1j e 
unde rsökningsområd e fö re te r vilka å te r
speglas i de t sätt de e nskilda kartakterna är 
framställda på; ccn trala lantmäteriinstruk
tio ne r har fått anpassas efte r e n regional 
verkligh et. 

Bebyggelsens ålder parad med en konti
nuerlig ko lo nisa tio n är d e fakta som betytt 
mest för fre kvensen kartor inom Nysätra 
socken . De n kamerala situationen förändras 
h ela tide n och d e t är först i o ch med av
vittrin ga rna som uppgifte rna frå n kron ans 

_jordebok bilda r ett mer fast ramve rk för 
skiftesförrä ttningarna .11 ~ Nysätra skiljer sig 
d ärvidlag frå n både Se mingh undra och 
Gud he m där de n kamerala situationen sta
biliseras å rtiondena efter reduktio nen. 

Tabell 6. Det uppmälla kartmate rialets fördelning i 

Nysälra socke n. År anger årtalet för respektive för
rättnings påbörjande 

Fid.1- Tid,- Avvill - h ds-

skikt Il skikt Il! ring skikt fl ' 
Hy 11 r år år clr år 

Brände 1705 1787 1786 1883 
Flarkc n 179-l 1783 1847 
( ;rin1sn1ark 1709 1773 I 78ti [860 
( :11111boda ( J 685) 1769 1787 18,19 
C:t1nsmark 1741 1787 1787 1859 
Hens;111gcr 177-1 1786 1862 
Kli11tsj ö 11 l fi9R 1767 1787 1851 
IZ;ila boda 169, 1796 1796 1874 
I rh~n 1735 1786 1786 1842 
Anäset 1802 1786 18-12 
Ri" ·;i1111c·1 / 1796 / 1ss:; / 
~larten~marken 1798 1798 1875 
Skä ran I (i~l8 1798 1786 1891 
Strand 1797 1797 1875 
~,·n · hi.-)rni nu-<• 11 ,.., 179.~ 1798 1871 

-. -,:trin~ 
~ -de elle 
...: --: .;sa i ( 
- :-rdel 
--,-i;tesk;: 

- -:...::ande: 

;_ Det u 

-=-.~de 

\1db 
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\ .idl 
-;.epJ 

_...,..-,:-.., .-ei 
~...J. -~ep 

~:.a. S -e 
:e 

,;.cpp 
-keF 

" epp 
•• ':.i k 

Lunc 
Lund 

Lilla 

Fn· .... u1 

FrU,u 
Fn::,, ur 
-\'· ter 

Ork, 
Ork, 
Ork, 

:.... .. 1nc 



1/ och 

på 209 
: 7 sock
ra.I areal 
ådsskikt 
tid och 
□om de 
igår av 

,r inom 
r. Detta 
:n \·a1je 
..a åter
:ema är 
in truk
eQional 

1 konti
!:! be tytt 
\",·sä tra 
råndras 
ned av
s onans 
erk för 
iljer sig 
ra och 
1en sta
en. 

ming i 
re för-

Tid.,
•ikt /\I 

ri r 

! ~.;;;~ 

! S-17 
l '-tiO 
: --.jl) 

: , 59 
~ ',fi2 
: '-5 I :--,, , 
! '-1 -12 
~ -..--12 

>55 / 
I ' , .; 
i "S9 ( 

.-\v-vittring och storskifte sammanfaller 
ofta helt eller förekommer i Nysätra sockens 
b\·ar nära i tiden efter varandra. Detta är en 
swr fördel för undersökningen eftersom 
swrskifteskartorna i socknen endast berör 
förhållandena på inägomarken. Avvittrings-

kartorna \·isar däremot h ela den enskilda 
byns tilldömda ägoområde. Urvalsm e toden 
har därför måst modifieras något för Nysät
ras del. Som synes av tabell 6 är kartor i tids
skikt II underrepresenterade i jämförelse 
med tidsskikten III och IV. Grundkravet om 

Tabell 7. Det uppmätta kartmaterialets fördelning inom Seminghundra härad. År anger årtalet för förrättningens 
påbörjande 

B_, / socken 

Bista / Vidbo sn 
ivogsta / Vidbo sn 
'sibble / Vidbo sn 
\·elamby / Vidbo sn 
3crgby / Skepptuna sn 
3..1rresta / Skepptuna sn 
'::..-p <:>s ta / Skepptuna sn 
Gade rsta / Skepptuna sn 
He rresta / Skeppluna sn 
Hålgåby / Skcpptuna sn 
Kogsta / Skeppluna sn 
- :oby I Skepptuna sn 
· 1urnsta / Skepptuna sn 
· u rsta / Skepptuna sn 
U lcntuna / Skeppluna sn 
\'a lla / Skeppwrn, sn 
.\ckelsta / Skeppwna sn 
. .\nsta / Skepptuna sn 
Eka / Lunda sn 
Engeby / Lunda sn 
'\o rrby / Lt1ncfa sn 
~öderby Lilla / l.11nda sn 

öderby Stora / L1111da sn 
Trosta / Lunda sn 
Ö,bi· + Al tuna uyord / Lullda sn 
Rolsta / Frösunda Sil 

Skrii,·sta / Frösunda Sil 

· w lpe keby / Frösunda sn 
Tarby / Frösullda sn 
\ ttesta / Frösullda Sil 

.\,·asta / Frösunda S il 

Barresta + Ytl<'rgiirde / O rkcsta Sil 

Lundbv / Orkesta sn 
O rkesta / Orkesi.a s11 

\'axL1 1lla / Orkesta Sil 

H usby / Markims Sil 

Lena / \farkims sn 
Lundby / Markims Sil 

\ 'n : w / ivlarkims sn 
Ö rsta / \ farki ms sn 
Knsinge / Skånela sn 
'>kalmsta / S k{tn e la S il 

'>iilna / Skånela sn 
Tadem / Sk{1nela sn 

Tidsskikt l 

år 

1637-39 
1637- 39 
1637- 39 

1637-39 

1637- 39 
1{137- 39 
1637- 39 
l (i37- 39 
1637- 39 
J(i37-39 
1637-39 
1637- 39 
1637- 39 
lfi37-39 
J(i37- 39 
lfi37- 39 
1637- 39 
1637- 39 
16'17- 39 
1637- 39 
1637-39 
IG37- 39 
1637- 39 
1637-39 
1637- 39 

1637-39 

I 637- 39 
1 "37-39 

l 637- 39 
1637- 39 
1637-39 
I h:-17- 39 
IG37- 39 
1637-39 
1637-'19 
1637-39 
]637- 39 
1637- 39 

Tidsskikt Il TidsJkikt Il 
Ygjrdbk Geo'lllav'lll 

år r11 

lfi88 

1685 

* 

1688 

lfi94 

1688 
1690 

1705 
1715 

1711 

1703 
1706 

1702 

1729 

170'1 

1705 
170'1 

1705 
1735 

1735 
1703 

1699 

'ftdsski/a Il! 

år 

1765 
1765 
1745 
1768 
1769 
1767 
1808 
1764 
1792 
1775 
1775 
1778 
1769 
1781 
1772 
1766 
1764 
178'1 
1760 
l 792 
1767 
1770 
1771 
1772 
1769 
1768 
1769 
1764 
1789 
1765 
1776 
1765 
1761 
1761 
1763 
J 764 
1768 
1787 
1731 
I 7ti"I 

1770 
1767 
1764 
1764 

Tidsshikt I V 

lir 

1849 
1859 
1838 
1866 
1828 
1828 
1929 
1848 
1844 
!85(i 
1816 
1863 
1856 
1861 
1841 
1837 
1856 
1850 
1843 
1846 
1827 
1902 
184'1 
1. 927 
18:i2 
1870 
1842 
1847 
1857 
18°12 
1875 
1867 
18t,6 
J8~;') 

1842 
18'/l 
1854 
18:",2 
185'.l 
1843 
18.59 
187', 
1852 
1837 

51 



tre kartor per by över tiden har ej gått att 
upprätthålla. 

Urvalsmetoden ha r funge>,al bäsL på Se
minghundras relaLivL sm å m e n jänrn·.LOr::l 
byar. Som framgår av tabell 7 är representa
tione n mycket god för kartor tidsskikt I samt 
kanor t idsskikl IT!. Kartor i tidsskikt II har 
j ag särredovisat i tabe llen utifrån typen av 
karta som ligger till gruud för avmätningen 
men kommer i det foij a nde behandla tids
skikt II som en homogen grupp. 

Vidare är det så att de t ganska o fta fi nns 
en yngre geometriskjorde bokskarta i kom
bination m ed en geometrisk avm ätning nå
got å rtio nde senare rör en och samma by. I 
tabell 7 ha r jag bara redovisat de akter som 
ligger ti ll grund för de redovisade rnätv~irde
na. J ag har n~imlige11 valt att uteslu ta den 
yngre geometriskajordebokskarta n ur mät
serien o m jag har haft tillgång till en geomet
risk avmätning i Liden strax efter. S(t!edes ~ir 
till och med någon av byarna i Seminghund
ra avkarterad !'i gånger. J ag har dock i Labell 
7 markerat föreko mst av uLeslutna yngre 
geornetriskajordebokskartor m ed en stj~ir
na . Det inneb~ir att kartan ime använts fö r 
uppmätning av hägnader m en anjag tagit 
uppgifte r o m skogstillstånd etc. 

Mina enda två avs teg från urvalsprincipen 
i Serninghundra härad är att jag l(tti t en geo
metrisk mrnätning tidsskikt Il fö r Vreta i 
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Markims socken gå in som e n karta tidsskikt 
111. VreLa är näml igen ell kronohern man 
anslaget till boställe och därme d in te "för
ändrat" cver tiden. Samtidigt faller kartan 
från 1731 ganska nära i tide n for övriga stor
skiften i härade t. Avmätningen fö r Vre ta 
hänför sig all ts{1 fakt iskt snarare till tidsskikt 
III än tidsskikt 11 vars karto r grupperar sig 
kring sekelski fle t 1700. 

För Nibblc i Viclbo socken ligger en karta 
från 174:i till grund för storskifte / delni ng 
frå n 1779. Förrättn ingen redovisas endast i 
form av ett skrivet protokoll vilket d irekt ä r 
upprättat med avseend e på l 745 års kana. 
Förräuningen ansågs kunna genomföras 
utan att en ny karta g jo rdes. 

l Gudhems h ärad fun gerade u rvalsprin
cipe n sämst. De tta beror främ st på an d en 
äldre geometriska jorde boken för Gudhems 
härad i många fall endast redovisar ett e n
staka h e mman i en by med hemma nets ut
spridda åkertegar i rätt f)1siskt förh ållande 
till ,·arand ra. I övrig t år kartan vit. Ingen yt
terligare information finns att tillgt1. Se figur 
G ne dan . 

Så ledes ger registret en m ycket mer posi
tiv bi ld av möjlighete rna till jämförelse än 
vad de enskilda kartorna medger. Kartor i 
tidsskikt 11 är i stiillet förh:1 llandevis väl r e
presenterade ino m h~iradet i stort:. Kartor i 
tidsskikt. III, storskiftena, ä r dä remot ofta 

.A 

{;; 

....,. 

Scala uln,mti 

Fig:11.r 6. /)p/(llj av Bo~!!;· 
unda by år 1644- 4 7. 
Ah/nummer P2: 133- 4. 
Folo f-!ålwn Lrihsson 
Lanlmiiteriet i Gävle. 
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Tabell 8. Det 
tjäl\"a förräHn 

3orgunda / 13 
3rnnn hern / 1 
:"lala / Dala sn 
Hög~tena / l [, 
Hökaberg / R 
Lm·i11ga / Sjo; 
Öja / Sö:a Kyr 
'>e1;crstacl / Se 
Tnrestorp / E, 
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_.rnska sena i Lid e n och ligger runr sekelskif
·,,:l 1800 och är \·idare ofta utförda på ett 
•,tclam säll att d e är m indre lä mp liga för 
.ppmäLn ing. Kan o r i tidsskikt TV, cnskifren 
ch laga skifte n ligger ofta ganska n~ira i ti

len efter storskiflena var rör det i e n del fall 
nte \·ari t mo tiverat a ll både mäta av ett stor

,\-.ifte och en karta i tidsskikt rv, särski lt. om 
--le n seu are u tgjo rts av e t l enskifte e ndast 
,-H{ra å r i tiden efter elen förs tnä mnda kar-

· .m. Des. utom är del ganska vanligt atr e tt 
,en t storskifte föUs av en lång rad laga skif
·t: ,förräuningar och hemmansklyn1ingar 
1l ka endasr gäller delar aY elen unde rsökta 
\ 11s he mman . 

.\r så fallet har elen aktut> lla byn m:1st uLe
, ]u1as, eftersom de t inte med riml ig preci
,1on går att avm äta byn. Samman tagel gjor
de dessa förhållanden att jag ble\' tvungen 
,\lt acceptera byar Yilka avmätts två gånger 
där en av avmätningarna måsLe bestå av e n 
kana i tid skikt I\/ och ele n andra avmätning
l.'n antingen en kana i tid skikt. I e ller Il. Re
,ultatet fra mgår av rabe ll 8. 

En ytterligare försv:1ra nde omständig he t 
,ir au endast hah-a häracle l, den ö tra delen , 
,i r en r.resädesbyg<l. Den västra de len liar 
t.> nsäd e . Detca begränsar urvale t av möjliga 
ka nor yttt>rligare. 

FdhriLLor 
Fakrorer som har bet:ycle l ·e fo r h alitete n på 
de m~itvärden som erh:dlits enligt ovan an
fö rda mätmetod kan delas upp i td huvud
grupper. Det är dels faktorer som di rekt kan 

hänföras till kä llmatt>riale t och dels faktorer 
som beror a,· elen Ya lcla upprnär.n ingsmeto
clikcn i sig . 

A.1Htler 
l och med au syfter med själva lammätcrifor
r~ittn ingen, rnrs slu tgiltiga resultat ~ir e n sto r
skalig karta, skiijer sig å t Ö\·e 1· tiden få r en 
riclsserie med kartor ifrån en och samma by 
o li ka utse ende och innehål l. De tta medför 
au det enda markslag som alltid redm·isas till 
sitt fysiska innehåll och samtidigt till a real, 
u tt r)'Ckt i någo t ytrnåu, över tid oc h för un

dersökni ngens alla Fyra ti<lsskikt är marksla
get åker. Att åker redovisas så pass uoggra n L 

över tid anser jag ytte rst orsakas aY koppling
en mellan å kerns p roduktio11slörmaga och 
skattesysternet. .Jo rclskatt var den h uvudsak
liga statsinkomsten från m itten aY 1!'>00-talct 
fram till miuen a\' 1800-tale ts a ndra hälft. 11 1 

För tidsskikt l , ~ildre geo meLriska jorcle
böcker, reclo \·isas b rukacl och o brukad {1ker 
till sina arealer i antal tun nor, förkorta t tr i 
i\1otarum Explicatio . "Tunnor" brukar i clessa 
fall van lig tvis tolka som run nla nd. Således 
omförs rymdmå ttet tunna d irekt till areal
mårte l tunn land vi I kel sedan 1634 moL5vara
cle 14 000 hadrata lnar. 11

' Vidare in går ~j d e 
på kart.an utritade åkerimpedimenten , ocl
lingsrösena och j ordfästa b locken i denna 
a real som cl~irmed de facto kan a nses repre
sentera d et enski ld a gärdets totala areal a\' 
brukbar {1ke rjord. 

För kanor i tidsskikt 11 redm·isas a reale u 
i geometri ka tunnland och redovisnings-

Tabell 8. Det uppmätta kar tmate rialets fö rdelning i Gudhems härad. Årtalen i resp ektive kolumn s tår för det å r 
Jälva fö rrättn ingen tog sin börj an 

R_, I So(kl'II 

Bc,rp;u11da / Borg1111da sn 
Brn nnh ern / Bru1111h e111s sn 

Dala / Dala sn 
Högste na / Högstena"' 
H,,kaberg / Raden c 11 

Lori 11g;, / Sjoger-i;,ds sn 

Ö ja / Si\:a Kyrketorps " ' 
'>c-ge rs tad / Seger,tad~ s11 

l o rcsrorp / EcUs<1 sn 

Tid.ul!il!I I 
tlr 

16-1-1- 47 

16-1-1- 17 
I 6-1-1--17 

IG+l--17 
LG-1-1- 47 

·r;dss/1i/(I !I 
ar 

170 1 
17 16 
169-1 
1703 
1700 
17(),1 

1702 
17(1\) 

Tidssl!iht I/I 
lir 

178.~ 

1806 

17,,8 

17()7 

Tidsshil!t I\ ' 
år 

183!) 

1852 
1821 
183 1 

1848 
1829 
18-13 
1828 
JRhl 



grunden är densamma som för tidsskikt I -
endast den brukbara åkermarken ingår i 
delsumm orna, ej impedimenten. För t ids
skikt III finns två principer företrädda. An
tinge n bibehålls samma förfaringssätt som 
för tidsskikt Il elle r också ingår impediment 
i arealsiffran. Det sistnämnda framgå r inte 
alltid av textbeskrivningen till kartor i tids
skikt III. Om impediment ingår är det omöj
ligt att kompensera för det utan att behöva 
göra en egen arealbestämning av den enskil
da kartans åkermark. För kartor i tidsskikt N 
redovisas åkerarealen i sin helhet, både ren 
åker och impediment. De senare summeras 
dock och red ovisas som delsumma under 
rubriken avrösningsjord tillsammans med alla 
andra impediment samt samfälld mark. Till 
åke rmarke n förs också för detta tidsskikt 
bytomten, i och med att både enskifte och 
laga skifte i de allra flesta fall resulte rar i att 
e n elle r flera gårdar flyttas från den gamla 
bytomten till nya läge n . Därmed ka n h ela 
eller delar av den gamla tomtplatsen komma 
att omföras till åker med en j ord som hade 
mycket hög t förråd av växtnäringsämnen 
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tack vare d eposition av både urin, gödsel 
och avfall frå n både ~jur och m änniskor 
under lång tid. Åkerarealen återfinns därför 
u nder rubriken tomt och åker i tex tbeskriv
ningarna. H är har heller inga försök gjo rts 
att räkna bort tomtmarken från åkerarealen, 
som var för handen vid förrättningstillfället. 

I de fall d å någon angrän sande by äger 
jord inne i de n för uppmätning aktuella 
byns åkergärden, så kallade fjäll, har denna 
areal även förts in i mätningsprotokollet och 
lagts till de n avmätta byn s to tala åkerareal. 

Sättet att redovisa hägnader 
De t sätt på vilke t hägnader redovisa skiljer 
sig å t över tiden. För kartor i tidsskikt I ri tas 
hägnader som en stiliserad hankgärdesgård 
sedd från sidan. Se fig . 7. 

Följande århundrade sker en förflackning 
av ritte kniken. Hägnaden blir en heldragen 
linje med korta, tvärgående dubbe lstreck, 
vilka symboliserar störparen. På kartor från 
1680- och 90-talen, yngre geometriska jorde
böcker i tidsskikt Il , och på kartakter, fram
förallt från 1800-tale ts senare hälft, tenderar 

Figur 7. Örsta i Seming
hundra härad 1637- 39. 
Aktnummer A 9:49. Här 
framträder hägnaderna med 
all önskvärd tydlighet. Lägg 
också märke till hägna_dslaget 
i åkennarken mellan Orsta 
och grannbyn Lena till höger 
i bild, samt rågången mot 
Snåttsta som är utmärkt med 
röda prickar till vänster i bild 
och som samtidigt utgör ett 
hägnads/ag i äng. 
Foto H åkan Eriksson Lant
mäteriet i Gävle. 

... :.z :-iaderna , 
.:-qe t streck 

:)etta med 

==-~ linje ocl 
-,,._}Ja marksla 
~ mar kslage 
::.e:ioden . 

::>en ur u r 
~-:1rade rede 
m.:- fatt till fö 
-~,nat m äta , 
-c lid punkte 
:2i, skifteslir 
l::..::..r kunnat f: 
11::-dning har j , 
-: inom vatj< 
~ ti-kr har s 
-c:'.dragen li1 
-;;~1adsstrec 
,,am tli ga u tv; 

~·'-'-n ingsomr 
f ö rdelnin~ 

::nråde av up 
- , i detta av, 
=-a.mgår av ta 

?...edovisnin~ 
samt skala;/,. 
:...,(e endast la 
c<ning av h ä 

Tabell 9. Totala 
:::el.ade efter fö 
;;ocken 

-.,_sötra socken 

3cände 
?:.arken 
u:imsmark 
Cumboda 
vunsn1ark 

:':eruångcr 
'8ntsj ön 
"2.laboda 
,,~b~·n I Ånäset 
,li;,-aunel / Mårt 
-}...äran 
- .:rand 

Trehörningen 



rin . gödsel 
män nisko r 
inns därför 
extbeskriv-
1. ök gjorts 
'.:"erarealen , 
1.,, tillfället. 
rle by äger 
:.g aktuella 
har denna 

okolletoch 
• ·e rareal. 

,,i a skiljer 
.s!tik t I ritas 
gärdesgård 

jrflackning 
. beldragen 
bbelstreck, 
'.;;anor från 
::iska jorde
LLte r. fram
f._ renderar 

Smiing-
· , Ti-39. 
-'9. H är 
i.c.dern a med 
fbghet. Uig_r; 
i,agna.dslaget 
~n Orsta 
ma till höger 
.~nn mot 
-:.;mä rkt med 
~'Öns/er i bild 

-5' u1gör ett 

s· 
is:wn Lant-

·.l gnaderna att avbildas endast med ett h el
:::-auet streck. Se fig. 8 och 9. 

Delta medför ett problem då en heldra
::t n linje också används för att p å kartan 
,.,-1ija markslaget åke r från d e övriga historis
,--1 markslagen un der hela undersöknings
x rioden. 

Den ur undersökningens synvinkel för
....;.rurade redovisningsformen av h ägnade rna 
:-.2r få tt ti ll följd att j ag i många fall inte h ar 
,.tnnat mäta de n aktuella h ägnadsmängden 
-:d tidpunkten för skiftesförrättningen. En-
-'_.1.5 t skifteslinje r samt skifteslinjer i rågång 
-: .:. r kunnat fas tställas. På förekommen an-
c-d ning harjag måst låta de kartor i tidsskikt 

:-, inom varj e und ersökningsområde , vilka 
~iktiskt har sina hägnader red ovisade med 
:,.e ld ragen linj e med ko rsande tvärstreck, 
:1ägnadsstreck, få representera förhållandet 
1 samtliga utvalda byar i respektive delunder
sökningsområde. 

Förde lningen inom varje unde rsöknings
område av uppmätta och icke uppmätta kar
tor i de tta avseende samt deras totalarealer 
framgår av tabellerna 9- 11. 

Redovisningsprincipen f ör bebyggelse 
samt skalans inverkan på hägnaderna 
Inte endast lantmätarnas rittekn ik och redo
,isn ing av hägnaderna skilj er sig över tid . 

Tabell 9. Totala arealer för kartor i tidsskikt IV för
delade efter förekomst av hägnadsstreck i Nysätra 
socken 

S \'sätra socken Tidsskikt IV Tidsskikt IV 
med hägnads- utan hägnads-

By strec/1, ha streck, ha 

Brände 3205,628 
Flar ken 4291,093 
Grimsmark 1860,860 
Gurnbod a 3426,617 
Gunsmark 1485,268 
Hcrtsånger 1935,349 
1-Jintsj ön 2633,212 
i-ålaboda 1605,318 
\:ybyn / Ånäset 1673,262 
Risvau nel / Mårtensmarken 1052,842 
Skäran 1826,60 1 
Strand 480,750 
Trehörningen ll 16,192 

Äsen kartans skala samt övrigt informations
innehåll påverkar i vilken mån hägn ade rna 
är fullständigt återgivna elle r ej . För kartor i 

Tabell 10. Totala arealer för kartor i tidsskikt IV för
delade e fter förekomst av hägnadsstreck i Seming
hundra härad 

Seminglnmrlra härad Tidsskikt IV Tirlssl<ikt IV 
med hägnads- utan hägnads-

By streck, ha stred,, ha 

Bista / Vidbo sn 226,701 

Krogsta / Vidbo sn 236,700 
Nibble / Vidbo sn 85,209 
Velamby / Vidbo Sil 130,097 
Bergby / Skcpptuna sn 178,657 
Rårrcsta / Skepptuna sn 116,600 
Espesta / Skeppttma sn 201,306 
Gåclersta / Skepptuna sn 354,986 
Herresta / Skepptuna sn 128,393 

H älgåby / Skepptuna sn 122,893 
Kogsta / Skepptuna sn 58,055 
Skoby / Skepptuna sn 87,42'.~ 
Slumsta / Skepptuna sn 80,272 
Sursta / Skepptuna sn 186,276 
Ullentuna / Skeppttma sn 178,226 
Valla / Skepptuna sn 121,720 
Åckclsta / Skepptutla stl 228,945 
Ånst.a / Skepprnna sn 333,474 
Eka / Lutlda Stl 350,326 
Etlgeby / Lunda Stl 301,157 
Norrby / Lu nda sn 90,007 
Söclerby Lilla / Lunda sn 155,152 
Söderby Stora / Lutlda sn 535,371 
Trosta / Lunda sn 395,777 
Ösby + Altuna utj . / Lunda sn 609,287 
Rolsta / Frösunda sn 228,421 
Skrävsta / Frösunda Sil 265,934 
Stolpekeby / Frösunda sn 190,043 
Tarby / Frösunda sn 351,490 
Åttesta / Frösunda sn 320,272 
Åvasta / Frösunda sn 97,040 
Bårresta + Yttergärde / 
Orkesta sn 217,731 
Lundby / Orkesla sn 252,781 
Orkesta / O rkesta sn 204,392 
Vaxwna / Orkesta sn 176,343 
H usby / Markims sn 455,052 
Lena/ Markims sn 175,602 
Lundby/ Markims sn 293,813 
Vreta / Markims sn 216,796 
Örsta / Markims Sil 164,648 
Kyssinge / Skåne la sn 218,346 
Skalmsta/ Skånela sn 233,544 
Säl Ila / Skånela sn 441,476 
Taclem / Skållela sn 201 ,198 
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Tabell 11. Totala arealer e fter kartor i tidsskikt IV för
delade efter förekomst av hägnadsstreck i Gudhems 
härad 

C1ul/u>f11S hiimd 

Bv/sodw, 

Borgunda / !Jorgunda sil 
Brunhern / Brunhe ms Sil 

Dala / Dala Sil 

Högst.ena / 1.-lögstcna sn 

H ökabe rg / R,\dcnc sil 
Lorin ga / ~jog-<-rstad. sn 
Öja / Södra Kyrkctorps sn 
Scgcrst;1d / Sc-g·erstad sn 
Torcstorp / Ech\sa ,_,, 

Tidsshiht {\ ' 
,ned hii{{nads

strrrk, "" 

fö)\),942 

I 864,02(i 

2 12,--11-l 

!"i82,96(i 

Tidsskikt I\' 

1tlan hiiguads
st1NI,, ha 

163:-\560 

-173,674 

440.02'1 

867574 
0,89.35 1 

.. . 

tidsskikt I medför tidens rittekn ik at.t hägna
derna in ne på sj älva bytomten inte ä r redo
Yisaclc i någon större utstr~ickn ing eller ens 
ä r med överhuvudtaget. Be byggelsen som 
ryms inom bytornten är en dast utritad som 
h ussymboler där varje symbol representerar 
e tt karneralt hemman och all dess bebyggel
se. De nna hussymbol skulle vidare vara satt 
med sin mittpunkt i>ve r elen verkliga man
gårdsbyggnadens läge. S{tledcs finns in gen 
in fo rma tio n om ekonom ibyggnader och 
hägnader i ansl utning t ill dessa. Det e nda 
som rra mgår ~ir var åkerh ägnaden gränsar 
ti ll ~jälva byromten. Se figur 10. 

-
~ 1 

- j✓ 

Figur 8. Krogsta i Semi11g-
hu 11clra h.iirad 1688. Aktnum.
merAJJ:24. De tunna hel
dragna strrrkm utgörs av 
hiignader: Lägg märkr, i.il/ 
å/ierhägnaden som skiljtr 
bytomtFdn rilmgiirclel. Pcl 
u/11wrk1' /1 finns ett an tal vre/ar 
inhiignode, n ummer J- 4, samt 
1'11 hage; bysens b1,ftslwge. Foto 
H åhan Eriksson lan/mä/e,'i,,/ i 
Gävle. 
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Figur 9. Önta i Semi11g~ . 
h.u11dra hämd. /,aga s~ijte 
I 843. Ahtnw11111er f\6J- . 
16:4. f'rt denna harla h.cn 
lantmätaren ritat ut lvw
·t,·ol-J, j,å häo·11adslmjf'll1((. 1 

' ' I:> / I I ;\lo/na alt hiignar/s age .. 
I _ /ia"er lwa1. lJker mot .1Jna bb 

Foto Håhan Fri~.1::1011 
Lrwtmäteriel i C,av!e. 

I · I 1637- 39. ·· .. · Semino-flllndm unac. . 
/-'i1r11 r I U. 01s/a I. .., 1 ·11 stug-~1·111bo!e11 md A "' _ , 9·-19 Den I a ·_ I 
AJi/11111111111'1 n : · . . . 

1
,
5 0111 

bytomtens 11 -

iir de11 1'11da i11Jomw'.10/11· w111/m 1111iiterid i Gävle. I F,010 Hnhan /;n 1·1·10 11 ,r . Sfr'llf P. 
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Fignr 11. Rorgunda i Gudhems härad år 1701. Akt
nummer 1'18-4:2. Borgundas bytomt ärfylld av hus 
smnt små odlingar av olika slag. Notera. dock att var
je hussymbol fortfarande reJJresenterar all hebyggeLrn 
som hör till ell visst hemman. Foto H ålwn Eriksson 
Lcmtmäteriel i Gävle. 
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Trots att denna redovisningsprincip bi
behålls för kartor i tidsskikt Il ger d e regio
nala skillnaderna med avseende på byarnas 
storlek, bytomtens läge samt bebyggelsens 
inbördes organisationssätt, (om den ligger 
spridd eller samlad ) , ändå en mer fullstän
dig bild av bytomtens hägnader. Detta gäller 
särskilt Gudhems stora så kallade platsbyar 
där bytomten som regel rymmer ett större 
e ller mindre antal utritade, särhägnade 
åkerlycko1~ kåltäppor, humlegårdar och kalv
hagar vid sidan av backstugor och knektstu
gor. Vid uppmätning har jag valt att föra all 
hägnad som i kartans textbeskrivning anges 
omgärda en åkerlycka inne på bytomten till 
mätklassen åkerhägnad. Hägnad, som omgär
dar kåltäppor, hagar etc. på bytomten har i 
m~itningsprotokollet förts under mätklassen 
övrig hä6macl. Se fig. I I. 

För Nysätras del, med sin spridda bebyg
gelse, har inte redovisningsprincipen sam
ma inverkan på elen redovisade hägnads
mängden. I och med att bebyggelsen är så 
pass spridd kommer större delen av h ägna
derna på bytomten med på kartor i tidsskikt 

Figur 12. Estersmark i Ny
sätra socken år 1705. Akt
nwnmer Z22- I 1: 1. Jämför 
hus)ymbolernas läge och före
komsten av hägnad kring 
dessa med figur I O och figur 
I 1 ovan. Foto H åkan Eriks
son Lantmäteriet i Gävle. 
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•• "1<'d hägnado 
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:,1 lantmätaren faktiskt har plats att rita ut 
, i stö rre omfattni ng. Se fig 12. För Se
, ;rhundras del, med relativt srn~t bytomter 
. hopträngd bebyggelse fä.r redovisnings-

--:::eipen Lill föijd att ytterst litet av hägna-
-·~ p,1 bytomten finns med. 

'.)ec är fö rst i och med kartor i tidsskikt III, 
::~ i hurndsak all bebyggelse på bytom ter

- i r redovisad i sina inbördes räua fysiska 
· : en med h usen avkarterade som rektang
- -edda ovanifrån med tillhörande hägna-
-~ Den valda skalan gör troligen att all 
.:. : n acl inte tar plats. Se fig. 13 och 14. 

· . za sk ijtesinstruhtionens inverkan /JC1 
.-.,,,isningen av hägnader 

:- · r :an or i tidsskikt IV ~ir bebyggelsen reclo
,,,d e fter samma princip som för kartor i 
-:,,kikt TII. Förutorn att skalan begränsar 
-,j ligheterna att få med all hägnad på by-
:ncerna in nebär själva skiftesförräuningen 

-<":ränsningar. Detta hör samman med att 
- fteskartan 1-ymrne r information i två lager, 
-:.ds fö rhållandet före skiftet och dels förhål-
-ridet efter skiftet. Här tvingades lantmäta-
-cn ofta viilja och måste prioritera elen infor'-
-:-::,u ion, som var viktigast för ändamålet med 
:- 1Tättningen . Detta får till fö ljd au skiftes-

=7?711 1 J. Ör,ta i Seming-
'111dra härad 1763. 

~k/11 111nmer J\63-16:.l . 
3-b)ggelsen är n11 åin
_-..:en i f ågeljJersjJektiv jJå 
;,.nna slonkifteslwrta . 
Hägnaderna är också fii1° 
,rida med hägnads.1t·1nk 

:-:,10 H/Hwn Erihsson 
:..anlmiitrriel i Cåvle. 

linje r mellan de nya fastighe te rna ofta sam
m anstrålar in på bytornten . För att denna 
,·uers t Yiktiga information skulle framg:1 
med stö rsca önskvärda tydlighet valdes tro
ligen ur de nna aspekt "störande" hägnader 
bo rt. Dessutom trorjag att förhållandet att 
en större eller mindre del av bebyggelsen på 
brtomten skulle komma att flyttas, spelade 
in på lantmätarens vil ja att redovisa hägna
derna. I mitt material är det i vart fall myck
et tydligt au hägnaderna, ~iven på de kartor 
i tidsskikt IV där hägnaderna redovisas med 
tydliga hägnadsstreck, inte går att följa läng
re än fram till bytomten. Väl inne på bytom
ten redovisas hägnaderna endast delvis. Se 
fig. 14. 

Sammantaget innebär detta a tt hägnads
mängderna som hiirrör frå n bytomterna är 
mer eller mindre underrepresenterade prak
tiskt tage t för hela undersökningsperioden. 

.J ag har inte gjort n ågra försök au kompen
sera detta. 

Skalans inverkan på de uppmätta häg
nad.1längderna 
Kartornas skala får också inverkan på hur 
hägnaden redovisas. Ovan har redan berörts 
dess betydelse för hägnad belägen på by-
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lornt. Den största konsekvensen får dock 
skalan i två andra avseenden. En karla ritad 
i skalan 1 :2 000 har en större upplösning 
och därmed fram träder svaga böjningar och 
krokighet på en befintlig b~ignaclssträcka 
bäure än om motsvarande slräcka skulle 
vara ritad i skala l :8 000. T del senare fallet 
framst~tr hägnaderna som mer r;it:lin jiga ;in 
vad de i ve rkligheten är. Detta på,·erkar na
lurlig tvis mätvärdena eftersom kartmätarens 
mäthjul rullas en kortare sträcka i d et sist
nämnda fallet. 

Skalan påverkar helt naturligt även mät
v;irdenas precision i och m ed aujag med 
kartrn;ir.aren endast kan mäta med en, oku
län bedömd, halv centimeters noggrannhet. 
Re lateras denna halva centimeter till ovan 
nämnda skalor, motsvarar elen i det ena fal
let 10 meter hägnad och i det a ndra 40 me te r 
hägnad. Detta h ar jag försök t kompensera 
genom att mäta all hägnad av en viss hägnads
typ i ett svep utan att dela upp den i mindre 
striickor och addera delsummor från del
avläsningar inom va1je mätklass. 

I Nys;itra socken ed~juder tre kartor i lids
skikt II en unik möjlighet for kontroll av upp-
111;i1:n ingsmetodiken . Lantmätaren Hans 

GO 

Figur 11. Örsta. i Seming
lw'lldm hiirad 1843. 
Aktnummer A63~1 6:4. 
Denna laga shifteslwrla 
redovisar /1iignada jH1. by
tomten orh längs viigm: 
Foto I I åka 11 E1ilisso11 
l,m1/111iilnirl i Giivll'. 

Kruse har nämligen som särskild punkt i No
tarum Fxplicatio angivit hur mycket gärdes
g~trd van. och ett av respektive bys kame rala 
hem man hade att underhålla . Byarna d et 
gäller är Klintajön , Kålaboda och SLiran. 
Kartorna är samtliga daterade 1698-99 och 
är utförda i skalan l :8 000. De tycks vara 
upprättade i syfte au fasts tälla elen kam erala 
situationen för all med denna som grun d 
kunna ulföra en s~ikrare beskattn ing och 
rotering av byarna. Gemensam t för de tre 
byarna är vidare att e tt el ler flera hemman i 
va1je by varit kameralt öde under n ~tgra år 
på 1690-talet. Ty\'än har Kruse glömt att no
tera an talet famnar for ett av he mmanen i 
Kålaboda. Hemman nummer 3 saknar upp
gift trots att rnbriken gärdesgård att under
hålla finns inskriven ttnder he mmanet ifrå
ga i tex tbeskrivn in gen . Vidare \'er kar det 
som Kruse för Klintsjöns del rä kn ad e med 
anlägg11i11gar som 1:1g inne på andra byars 
områden . Del rör sig om dels en fäbod och 
d e ls e n stor myrslå tter. Eftersom d et inte 
finns samtida kartor p~t de b~igge grannby
arna gå r det inte att d irektjämföra mina 
mä.tvärden med Krnses nppgivna h ägnads
längder. Kvar b li r Skäran. Skäran bestå r av 

...c:10 
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- '!emman och 1 ?i tu nnland åker. Således 2-
- . tunnla nd åker per hemma n. Skäran re-
. \isar 5463 fam na r gärdesgård att u nde r
_,Jla ,·ilket motsvaras av 9732 meter gärdes-

:-.:.rct . :Vlina egn a up pmätningar för Skäran 
- -ulterade 8920 mete r; e n fel marginal på 
~. Detta anser j ag vara full t accep tabe lt 

:iersom kartans skala är förhållandevis liten 
.:. e t innebär att den avkarteradc hägnaden 
:imstår som mycke t me r rätl in jig ä n vad 

.en i ~jälva verket är. J ag anser inte resulta
-, ,om besvärande fö r undersökn ingen i 
· ,n eftersom j ag redan från bö1jan har be-
2.kra I mina mätvärden som minimin ivåer 
hägnad. 

Figur 15 . Örsta i Seming
li 1111dra härad år ! 6]7-
39. Aktnummer A 9:49. 
i bildens vänstra sida. går 
, It hiignadslag i iing. 
Rågången till grannbyn -
'111äl/stu - iir ut marknad 
mrd rn md riitla /nid/fl1'. 
Längst ner i råp;ångens 
a11Slntniug syns ett rå
märke - ett femstena rö1: 

H ägnader vilka står i en rågång 
Hägnader som är placerade i rågång mellan 
cd b\·ar redmisas mer eller mindre full stän
dig t u nde r hela undersöknin gsperiod en. 
För kartor i tidsskikt I ä r detta i regel inget 
problem. Lantmätaren ritar ut en röd prick
ad linj e som fö\je r g~irdesgård en på ele n 
str~icka där gärdesgård och bygr~ins samman
faller på kartan. Dessutom j ämfö rs elen aktu
ella kartan i osäkra fall med elen i tiden nä r
mast 1"<1\jande som ovan relaterats. För dessa 
kartor är dock mätklassen h ägnad i rågång i 
sin helhet unde rreprese nterad eftersom kar
tan endast visar inägomarkens fysiska ut
str~ickning och fördeln ing. För karto r i tids-

A 

r-a 

·-
Foto Hdkan Lrikrnm 
Lantmäteriet i Gävle. • ~--:-'":"-~; -~ .... ....:!!,, ~.:s . . . . . .. \ . : , .• ·· ·. ;.,,\ ... ! , ... ! .. 
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skikt I har hägnad i rågå ng urskiijts mest för 
a tt göra det möjl igt att jämföra åkerhägna
dens utbredning över tid under hela under
sökningsperiodens längd, mätt på ett likartat 
sätt. 

För kartor i tidsskikt IT är mätklassen häg
nad i rågång lätt att urskiija. Redovisningssät
te t är detsamma som för kartor tidsskikt I; en 
prickad linje fö ljer g~irdesgårclens utsida så 
länge som rågång och hägnad sammanfaller 
med varandra på kartan. En finess i detta 
sammanhang är att denna prickade linje 
som regel byter färg i samband med att elen 
ena angränsande byns mark avlöses av nästa. 
En annan vanligt förekommande variant är 
att lantmätaren även ritar ut en liten sträcka 
av de angränsande byarnas gemensamma 
rågång där elen möter elen för uppmätning 
aktuella byns rågång. Oftast kombineras 
dessa två metoder. För detta tidsskikt är det 
också mycket tydligt att gränsdragningen ptt 
utmarken mellan byar som regel är anpas
sad t ill de hägnader som förekommer. En 
synbarl igen rät linje mellan två råmärken 
buktar plötsligt och anpassas efter en i elen 
räta linjen stående hägnad. Kulturgeografen 
Clas Tollin redovisar samma fenomen i me
deltida d iplom där hägnader har utgjort gil
tiga rågångar sam tidigt som på platser chir 
lämpliga linjeelemen t saknades "i fo rm av 

A o,.. 0 r ,,·,,,," ·::-· · , \, "' '. ... 
lJ '/l/ft111111h,~1 ·iv · __ ; . , .. ~,,!,'._ .... 

(jC()()//1(; I 

,,1,. llqt1111r,. h1l111 : 
1//1 
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bäckar, hägnader, vägar drogs gränserna i 
rät linje mellan olika råmärken".116 I mitt 
kanrnaterial är d e t förs t under 1800-talet 
som rågångar i hägnaclslinjer i någon närnn
v~ird omfattning rätas även om det förekom
mer i en del storskifteskartor. 117 Mätklassen 
hägnad i rågång för kartor i tidsskikt II anser 
jag som fullständigt represente rad i m it t 
uppmätta material. 

För kartor i tidsskikt III och IV är situatio
nen delvis en annan. Här trängs som regel 
hägnadssymbolerna ut på de sträckor av by
gränsen som berörs av de ägoutbyten som ofta 
sker mellan två eller flera angränsand e byar 
i samband med att en av byarna genomgår 
skifte. Detta förhållande gäller särskilt för 
kartor i tidsskikt N. För det sistnämnda ticls
skiktet.s kartor ändras även redovisningsprin
cipen där rågång och hägnad utmärks med 
samma linje. Rågången färgas in samtid igt 
som elen heldragna hägnaclslinjen, med el
ler utan hägnadsstreck, tillåts skina igenom. 
Saknas hägnad i rågången, ä r gr~inslinjen 
dock streckad i de allra flesta fall. För kartor 
i tidsskik t III och IV är således mätklasse n 
hägnad i rågång något u nclerskattacl, t ids
skikt IV ännu mer än tidsskikt III. Under
representatio ne n beror dock främst av ovan 
relaterade ägombyten snarare än av elen för
ändrade rittekniken. Se fig. 16a och 16b. 

Figur i 6a. Överst i bild 
syns Stora Ullentu.n as 
bytmnt i Serninglmn dra 
härad år 1 772. Byn lig
ger i hägnads/ag i åker 
med Fröby vithet markeras 
av drn streckade avslut
ningen /1å ålw gänlet 
snett ner till vänster om 
bytomten. ,1ktn ummer 
A91- 26:J . Foto H ålwn 
E1iksson LantmiilP-rif't i 
(;iivle. 
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\ ägar och hägnader 
::er ytterligare källkri tiskt problem i d e tta 
,ammanhang ä r redovisni ngsmaneret för 
vägar. Dessa redovisas som streckade lirtjer i 
~anor tidsskikt 1 och som dubbelstreckade 
~i r~jer med parvis ställda streck i vägens rikt
ning i fö~jande tidsskikt. Från och med tids
•kikt III består vägar som regel av två parallel
la heldragna linjer. H ~i r kan det förekomma 
an Yägens heldragna linje sammanfaller med 
d iw hägnadslinje och särskilt då i tidsskikt 
r. ·. I dessa fall kan det vara svårt att bedöma 
om det faktiskt förekommer en hägnad eller 
ej . Jag har i tveksamma fall förlitat mig på att 
kartan närmast före i tiden redovisar den 
1·e rkliga situationen om inget ann at i j äm
fö relsen av de bägge kartorna visar någon 
fö rändring. 

I de fall vägar på kartor i tidsskikt III och 
fV samtidigt fyller rollen som rågång mellan 
td byars inägomark, brukade lantmätaren 
lå ta sig nöja med vägen u tan att tillföra nå
go n särskild symbol för rågång på kartan . 
Den ti ll åkermarken eller ängen tillhöriga 
hägnaden är då ofla utritad för den fö r skif
te aktuella byn samtidigt som det i rege l inte 
framgår av kartan om det finns ytte rligare en 
hägnad på vägens andra sida. I normala fall 
borde d e t _ju finnas en hägnad på vägens 
andra sida, om det nu är så a tt den andra 

byns in~igomark också går fram till vägen för 
att stänga ute djur som passe rar på vägen. I 
sådana fall borde j u byarna var för sig under
h ålla respektive hägnad p å var sin sida av 
vägen.Jag har dock valt att bortse från denna 
mycket r imliga möjligh et eftersom de t inte 
är säke rt att det finns någon karta jämförlig 
i tid för grannbyn. Grannbyn kan också ha 
utgått ur undersökn ingen där fö r att den 
inte är avkarterad tillräckligt många gfoger. 

Inf(Jrmationsinnehållet i beskrivningarna 
till hartorna 
I de äldsta kartorna, äldre geometriska 

_jordeböcker från ca 1630-50, åte rfinns be
skrivningen under rubriken Notarum Expli
catio påsj~ilva kartan. Här redovisas relevant 
kameral information samt registerenhetens 
tillgång på åker och äng, uttryckt i tunnor 
respektive lass hö, h e mman för hemman. 
Utmarken, som t:_j berörs av själva kartbilden, 
beskrivs dock i term e r av tillgång på bete 
och skog. Vidare anges om det finns nämn
värt fiske eller kvarnanläggningar. Förhål
landet på utma rken beskrivs i icke kvantifier
bara termer. Det s~igs endast om en resurs/ 
nyttighet finns eller ej, om den är tillräcklig 
eller ej . 

För yngre geometriska_jordeböcker, 1680-
90-tal, inkluderas utmarken på själva kartbil-
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den men Notarum Explicatio redovisar trots 
dena inga areakr för den. Se fig. 17. I övrigt 
är redovisningsprincipen densamma: kame
rala uppgift:er samt åker och ~i ng. Däremot 
redovisas åkerarealen i regel som tunnland 
istället för tunnor. Beskrivningen kan dock 
vara något f11lligare än tidigare. Åbors namn, 
korn tal sam t e n mer detaljerad redogörelse 
för utmarkens resurser ä r inte ova nliga. t t s 

Geometriska avmätningar, de kartor som 
ligger i tiden mellan yngre geometriska 
jordeböcker och storskifteskartorna, har 
som regel en väl utbyggd textbeskrivning 
vilken ger en mycket god bild av elen avmätta 
byns kamerala situation. Åkerarealen redo
visas vidare i tunnland, äng i lass/ parmar 
eller också beskrivs ängen till både areal och 
medelavkastning på vilken lassen/ parmarna 
~ir beräknade. Här erhålls även en allmän 
beskrivning över förutsättningarna för åker
bruk: jordmån, korn tal, träd essystem och 
körredskap: årcler eller plog. Utmarke ns are
al redovisas dock mer sällan. Däremot be-

7',,.if ~ --
,- ,;:," 

skrivs betesförhållanden och tillgång på ved, 
gärclsel, tim mer samt om de t går att utvinna 
n ågon produkt till avsa lu frå n skogen. Av
stånd till kyrka samt närmaste köps tad bru
kar ocks:1 inkluderas. Övriga förhållande n 
som av lantmätaren bedöms ha intresse for 
byns produktionsmöjligheter ur jordbruks
synpunkt eller allmänna förhållanden kom
menteras. 

I och med elen första storskiftesförorcl
ningen 1749 ändrar textbeskrivningen karak
tär. Den blir fysiskt mer om fångsrik och åter
finns inte sällan separat, skild från kartan . 
Den styrs nu helt av skiftesförr~ittningen. Här 
skall ju Ia n tmätaren värdera all mark i byn 
sorn skall skiftas mellan delägarna, både are
al och god het, bonitet, i samråd med dessa. 
Så ledes räknas d e fysiska arealerna om till 
icke-ry1siska bonitetsvägda arealer av samma 
godhet. Den icke-fysiska arealen d elas där
efter mellan del~igarna s,'\ att var och en får 
sin andel efter clelningsgrunden: mantal, 
öret.al, skatt. Alternativt utgår delningen helt 

____ .... _ 

------ . ----

j 

, .. . ..,..;:.. 

,# ~ .. :. :t~ .. # • • • # - ~ 

,,:·-·~:-- ... 
r';"-'=C-:f:,;--t'"-",,_.."-' ... '< 

. . · . 

Figur 17. Krogsta i Snninghu.nrlm hiirarl år 1688. AJJ:24. H ela by11s utmark är avlw rtem d till höger om bytom
tni. Här ,y ms både åherv retar samt en beteshage. I övrigt saknas hägnader på utmarken. Fo/o T !ålwn J,,'rikrnm 
I.antmäte1iet i Gäv le. 
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en kelt frå n den rela tiva ande le n av de, för 
,:i fLe t a ktuella, markslag so m innehades 
: "'> re skiflet. Vars och e ns icke-fysiska andel 
: -irde las u t av lantmätaren, som samtidigt 
-,n'rsätter den till fysisk verklighe t igen. Må
:er ~ir att produkLionspoten t ialen skall vara 
,am mi\ för varj e delägare efte r skiftet som 
:-öre sam tid igt som varje d elägares ägoinne
ha1· skall vara m e r samlat. I denna process 
:...ompenserades sämre bonitet med större 
J.rea l. 

Text.beskrivningen fö1vandlas därför i och 
:-ned sto rskiftesförordninge n. Från att pe
rioden innan vara en allmän beskrivning 
J1·e r e n e nskild bys produktionsmöjligheter 
1ch förutsättningar, blir den elt instrument. 

'lär skiflesför6 ittningens formella förhand
lingar samt de uträkningar som ligger till 
-J;rund för ski he t skall kunna följas i de talj . 
.-\.ker, äng samt utmark redovisas dock till 
, ini\ ilrealer, fiirutsatt att de ingår i skiftet. 119 

Diiremo t lyser nästan all annan för unde r
sökningen relevant informa tion, u tom elen 
kamerala, med sin frånvaro. De geometriska 
,11m~itningarnas "verbalt" beskrivilnde upp
~ifter om utmarkens ti llstånd saknas därför 
näs tan he lt . Dessa ligge r gömda i godhets/ 
bo nitetssiffrorna för respektive markslag. 

Textbeskrivningar till enskiftes- samt laga 
skifteskarto r ä r ä n mer formaliserade och 
näs ta n klin iskt re nsad e fdn uppgifter av 
beskrivande karaktär. I det skick som de före
ligger p;t ForskningsarkiveL i Gävle är det 
heller in te all tid som det går att utläsa hur 
j o rden var fördelad me llan byns delägare 
fö re skiftet, u tan blott vars och ens ande l 
efLer skiftet.. Naturligtvis framgår delnings
g runcl, jord ägare samt re levant kameral 
, it11ation . Detaljerin gsnivån för godhetsbe
dömningar ökas också både på sj älva kartan 
och i textbeskrivningen . Här återfinns som 
regel tusen tals god he t.sgraclerade a realer i 
små delposter fördelade efter markslag och 
delägare. I regel finns dock e n summering 
för h ela skifteslaget (byns delägare) i slutet 
på textbeskrivningarna. Alternativt redovisas 
delsummorna fö r vaije j ord ägare markslags
\·is inne i textbeskrivningen fortlöpand e . 

Cr11als/n"i11cifJens inverlwn på de jord
naf w pr vilka lwrtorna representerar 
\lin un·alsprincip med krav på både ett visst 
antal kartor Ö\'er en och samma by varav e n 
måste 1·ara e n enskiftes- e lle r laga skifteskar
ta samt de faktiska omst~incligheter somlig
ge r ti ll grund för kartornas tillkomst gör att 
miLL material lrnvudsakligen representerar 
jordnaturerna skatte-, krono- och frälsenat.ur 
utan inslag av godsdrift. Med det senare för
stås ett s~ite ri , som under egen avel bedriver 
jordbruk med tillhj älp av unde rlydande 
dagsver kstorp och gårdar inom rå och rör. 
Är ett säteri för handen, innebär de t all det 
som regel varken har storskifta ts eller laga 
skiftats eftersom själva ägoformen liksom 
clriflsformen fö rknippad med denna, inne
bär att all jord ligger p {1 en hand. 

För Nys~it.ras del fär detta inga konsekven
ser eftersom skattenature n dominerar ful l
ständig t med un dantag av prästgård och 
rnilitie he mman, som är av krononatur. 1 Se
minghundra har detta inneburit att ett fler
tal registerenheter från alla de ingående 
socknarna har rrdst u tesluti\S. I Gudhern 
förekom mer säterier i två av de excerperade 
byarn i\ m en hä r lrnr säteribilclningen inte 
inueburit en avhysning av den by där säte
riet är beläget. Driften sker ino m ramen av 
hytvånget och de t lyckas inte säteriägarna att 
bryta ut sittjordinnehav ur tres~iclesgärdena 
förrän i samband med enskifte. 120 

Sammanfattning av felkällornas 
inverkan jJå de redovisade hägnads
längderna 
\fot bakgrund av ovan redovisade och d isku
terade felkällor och inkonsekvenser i källma
terialet anser jag att mina nedan redovisade 
rn~itvärden representerar en väl grundad och 
rea.listisk mini minivå av de n totala rniingden 
hiignad i landskapet för va1je t.idsski kt, utom 
för tidsskikt r i Seminghundra härad. Mät
klasse n åkerhägnad är fö rmodligen så nära 
verkligheten som möjligt är, med det förbe
hållet att delar av hägn aclslängderna som 
mnger åker har förts under mätklassen häg
nad i rågiirtg. Mätklassen hägnad i rågång är 
något nnderskatt.acl. Kl<1ssen övrig hägnad 
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Lenderar alt vara ytterligare något mer be
räknad i underkant än föregående. 

J ag anser vidare att det är fullt realistiskt 
att jämföra de redovisade åkera reale rna 
med mätklassen åkerhägnad för alla fyra tids
skikten, inklusive kartor i tidsskikt 1, trots att 
det är så pass stora inbördes skillnader i redo
visningss~itt av å kerarealen emellan tidsskik
ten . Främsta a nledningen till att inte i detta 
sammanhang försöka få en mer exakt g run-

.... 

1-. 
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dad arealsiffra är del förhållandel att en gär
desgård rum ett åkergärde al ltid hägnar in 
mer mark, inkluderar andra markslag, än 
bara re n brukbar åkermark; vare sig de t rör 
sig om odlingshinder eller ibland försvarliga 
mängder äng. Se fig. 18. Inget exakt förhål
lande råder, vare sig i en fys isk verklighet 
eller på kartan, mellan åker och den omgi
vande hägnaden. Detta faktum stör in Le hel
le r delundersökningens huvudmåls~ittning 

J._ 
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C\. /r, 

, --
t... 

!,... 

Figur 18. Fstemna.rk i 
Nysätra socken 1705. 
Aktmunmer Z22- ll: I. 
Notera att åkertegarna. är 
omgivna. av försvarliga. 
mängder äng inom åke1° 
gärdenas hägnade,: Foto 
Håkan Eriksson Lant-
mäteriet i Gävle. 
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au en gär
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,lll åsLadkomma re levanta skattningar av re
lionvisa hägnadsmängde r över tiden . 

Den bild av j o rdbruke ts villkor som kar
rn rna speglar, och som _j ag fö rsöker fänga 
och delvis fö rklara genom u p pmätning av 
de på kartorna markerade h ägnad er, ä r på 
de u övergrip an de n ivån inte be roende av 
exakta a realmått, marks lag för mar kslag 
inom varje by och frå n e n tid till e n an nan . 
Det är j u hiignaclens roll, som hela uncler
,ökningen avser att belysa, in te elen exakta 
utbredn ingen av de o lika h istor iska rnark
,lagen . De av mig insamlade och redovisade 
a kerarealerna kom mer at t använd as som 
fö rklaringspa rameLrar att stä lla hägn ads
mängdern a emot. De t ä r vikligare a tt alla 
uppgifter är systematiskt insamlad e ino m 
rnije tidsskikt och på likarta t siitt än att var
je delareal ;ir på kvadra tmete rn exakL. 

Liknande aspekter läggerjag på elen total
areal - h äm tacl från kartor i tidsskikt IV -
,·ilken får re p rese rne ra elen e nskilda byns 
iOtalareal und e r h ela unde rsökningsperio
de n. Tidens uppmiitn ingsmetodik är nog så 
exakt och kompenserar för n ivåskillnacler i 
:errängen. Dess största svaghet ligger i att 
den helt n aturlig t blir min dre exakt för te r
rä ngavsnitt som är träd bära nde då träden är 
i Yäge n både när miitkecljan skall st räckas 
och vinkelinstrumentet användas.12 1 

Att exem pelvis identifiera d e gamla by
områd e na på e n mod ern flygfotobaserad 
ekonomisk karta i skala 1: 10 000 och därefter 
mäta totalarealen skulle inte heller resul tera 
i mer exakta eller helt invändningsfria to tal
arealer. Förvisso är det enskilda ekonomiska 

kanbladets totala yta mycket noggran t be
stäm d men de på karta n utritade fastighe ts
gränserna kan ligga upp till 7-8 meter fel p[t 
kartan i imfön med d et verkliga förhållan
det ute i terrängen. 122 

Att osäkerheten är så pass stor med avse
ende på fastighetsgränsernas läge beror helt 
enkelt p å tillvägagångssättet vid den moder
na llygfotobaserad e ekonomiska kartans 
framställning. På mosaiken av llygbilcler som 
anpassats till d et enski lda ekonomiska ka rt
blad et bestämd es fastighetsgränse rna med 
hjälp av ett "p ussel" d är vaije p usselbit be
stod av en till skala I: l O 000 omförd storska
lig lantm~ite r ika rta. Ett antal dela realer, så 
kallade kon trollgrupper, p å ett kartblad fast
ställdes sedan med e n planim eter två gång
e r varefter ett med elvärde fra m räknad es. 
Fö r små ägofigurer togs areale n direkt från 
text.beskrivn ingen från aktuell storskalig 
lantmäterikarta. Slu tl igen stäm des alla de l
a realer av mot ele n exakta a realen av h ela 
det ekonomiska kart blade t. in 

I de fall förs ta editionen av elen ekonomis
ka kartan ersatts av en and ra edi tion h ar fas
tigh e tsgrä nsernas g runclstruktur be h ålli ts 
och endast till vissa delar förändrats, exem
pelvis där ett nyupptaget hygge på flygbilde n 
gjort det möjligt att lägga en del av g rä nsen 
mer exakt än tidigare. 121 

Samman taget gör dessa förhållanden a tt 
en arealberäkn ing grundad på den moder
na ekon om iska kartan bl ir behäftad med 
ganska srora fel. Om medelfelet är 7- 8 meter 
inn e bä r de t för en 1000 meter lång fas tig
he tsgrän s en osäke rhe t på 0,7-0,8 h ekta r. 
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KAPITEL 5 

Att förvalta en produktionsförutsättning 
under gemensamt ansvar men med 
individuell underhållsplikt 

Inledning 
I kapite l två tilldelades byn rolle n som den 
sociala strukmr inom vilke n den arbetsorga
nisatoriska enheten, famil jen / hushållet, ver
kade. Ned an skall in ledningsvis byns mark
nlnyttjande och form e rna för d enna be
handlas. Basen f"ör produktionen var byns 
rnarkresnrs. \1arke n delades i sin tur upp i 
o lika markslag efler hur del enskilda mark
stycket nyt~jades, fo rmen fö r nyttja nde t, 
samt efter deras juridiska status: d1' liisloriska 
marks/agen. Dessa bestod a,· 101111, åker, ring 
och utmark samt hap;I'. De tre förs tn~imnda, 
tomt, ,'\.ker och äng, ingår i ett gemensamt be
grepp: iniigvmark eller bara i11ägm: Nyttjandet 
av inägomark och utlflark ,·ar i grunden olika. 
l\ågot före n klal kan sägas att inägornarkens 
hu\'lldsakliga nyttjande har v;:irit in rik ta t på 
a tt odla rn~inniskoföda samt att producera 
, ·in Lerfoder för boskapen . L unarkens förnäm
sta uppgift har varit at l producera bete för 
boskapen unde r \'egera rionsperioclen, sam t 
all förse det enskilda husld llet med de skogs
effekter det lwhö\'de: ,·ed, stängsel, konstrnk
tious- och slöjdvirke. Hu\'llclprinciperna fö r 
nyttjandet skiljde sig ocks:1 åt. Tnägomarken 
var enskilt nyttjad m de i byn i11g:1ende hus
hållen/ familj e rna. Utmarkc11 däremot bn1-
kades / nyLtjades som en gemensam resu rs 
för lrnshålleu i b)'n. R,'i tten till ulruarksresur
serna och deras fö rdelning mellan hyns hus-

1i:t11 var exkJusi,·t tillhörig byn och nyttja11det 
grnndadcs på /i usbehov. H ushålleL hade rätt 
au ta vad del bchiivcle med avseende på sin 
storlek: gård ens stor lek. Rent l·YsiskL och 
m e ntalt åtskil jdes inägomarken och utmar
ken av en gernensamL underhålle n gärdes
gård. 

Skärsk;iclas de h istoriska markslagen 11t
if'rån sin l}siska p lacering, \'ar för sig, - inom 
ramen för ovanstående förenk lade och ge
nerella bild av byn - kan föl jande bild teck
nas. Markslaget Lomt ligger centralt behigen 
inom byus o mråde och hyser bebyggelsen, 
bostacbhus och huvuddelen av ekonomi
byggnad e rna , där ,·a1je gård har sin egeu 
1ornt inom cu regle rad el ler o reglerad by
tomt. På en reglerad bytornt uttrycker den 
e nskilda gårdstomt.ens storlek också giirclens 
a ndel i byn ,·ilke t a, speglas d irekt i bredden 
på de enskilda legm110 i å kermarke n . 

Ryns :ikermark är behigen lrn,·udsakligen 
i omedelbar anslutniIH!.. rill b\'Lomten. Akern 

" I 

~ir 11ppclclad på indi\'icluellt utnyttjade tegar 
, ·i!ka ligger samlade - beroende på /111des~)S
le111 - i ett eller flera större :1kergården och 
cfar 1·arje å kerg~irde :ir 0111gi\'el av ge111en
sam t uuderhållna gärdesg:irdar. 

Ängens t}siska p lacering är rner kompli
cerad . Ibland a\'se,·~i rda arealer ~ing kan dels 
förekomma inne i :1kergärde11a och dels före
komma i re n;:i ä11gsg~irden 0 111g i\'11a a,· egna 
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h~ignader. Dessa siirhägnade ängsgärden kan 
fysiskt vara belägna båd e inom in ägomark 
elle r som "öar" i utmarken . Ängen bruka r 
även indelas efter markens beskaffenhet där 
den är belägen: hårclvall~än g och sidvallrang. 
Sidvallsäng återfi nns på fuk tig och sank 
mark längs å- och sjöstränder samt i kärr och 
på myrar. Ängen nyttjas och b rukas enski lt 
antingen genom a tt den e nskilda gården 
h a r tegar i ängsgärdena eller att varje gårds 
an del i de t slagna höet bestäm s av gårdens 
storle k. 

U tmarken ~ir belägen u tanför in~igomar
ken . Den b estå r av vad vi idag skulle kalla 
skogsmark. Alltså inägomar ke ns raka mot
sats. I samman ha nget: är de t dock viktigt att 
unde rstryka att utmarken in te behöver vara 
träd- elle r skogbäran d e for att klassificeras 
som utm ark. De hagar som ka n föreko mma 
inom byns mark återfinns på två ställe n, 
a ntingen intill eller på bytomte n eller också 
på utmarken . I det första falle t u tgörs de av 
mindre h agar avsedda för främs t kalvar och 
smådj ur. I det se na re fallet kan delar av ut
marken vara hägnad och använd som betes
hage för en till flera, e lle r byns samtliga, h us
hålls kreatur. Före komsten av hagar på speci
ellt u tmarken är e n relativt sen före teelse och 
ski ftar stort mella n landets olika regioner. 

Principe n för nyttjande t, e nskilt eller ge
mensam t, ka n också relateras u tifrån ma rk
slagens fysiska belägenhet enlig t ovanstående 
bild . Markslaget to mt h ar det allra tydligaste 
draget av e nskilt nyttjande tätt fö ljt av mark
slagen åker och ä ng i nu nämn d ordn ing. 
Utmarken är mest utpräglat gem ensam t nytt
jad. Be roe nde p:1 sin fysiska belägenhe t in
tar hagen e n svårdefinierad mella nställn ing 
någonstans mellan d e n enskilt nyttjade in
~igomarken och den gemensam t nyttjade ut
marke n. Hagen inskränker i en del fall grund
principen om d en gemensamma rätten till 
bete på utmarke n. Denn a inskränkn ing rö r 
dock betet men behöver inte nödvändigtvis 
rö ra exempe lvis nyLtjandet av de t räd och 
buskar som stå r inne i hagen. Sam man taget 
be tyder detta att den som äger eller arrende
ra r e n gård i byn rent fysiskt kan p e ka u t 
vilken tomt, vilka åkertegar och - i de flesta 
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fall - vilka ä ngstegar som h ör till gården. 
Däre mot kan vederböran de inte peka på en 
gräs tuva elle r e tr träd pft u tmarken och siiga 
att de tillhör just vederböran des gård i byn . 

För a t.t komplicera t illvaron ytterligare 
måste eLt viktigt ti ll~igg till ovanstående skiss 
av m arkslagen s nyt~ja nde gö ras. Be roe nde 
p~\ trädessystem och tid på året kan nyt~jan
det av ett viss t markstycke förändras från 
en skilt till gemensam t. Efter slåtter och 
skö rd fö rvandlas de enski lt nyttjad e åker
och ängs tegarna till gem ensamt nytrjad be
tesmark. Så länge tegarna bar griis eller säd 
var de i högsta grad att betrakta som enskil
da där avkastningen va r p redestin erad en 
viss g(ird analogt med exem plet ovan. Så lort 
grödan ;ir borta förvandlas cfaremot tegarna 
till gemensamt bete som på intet vis ~ir förbe
hålle t de clj11 r som hör ti ll de n gård vilken 
förfogar över tegarna när dessa bär säd eller 
hö .125 De t samma gäl le r de år e tt {1kergärde 
ligger i träda. Hela g~irdet blir då ett gemen
sarn.t be te fö r byns samtliga de lägare. Sft
led es föreligger inte de t forhftllan det att ett 
historiskt markslag endast har ett nyt~jande, 
producerar en e nda nyttighet/ resurs . För
u tom bete kan vissa typer av fodert~ikt, fram
för allt lövtäkt, fö re komma på både inägor 
och utmark.1

~ (i 

Vidare fö re komm e r en lång rad ak tivite
te r på ntmarken u töver vad so m ovan an
givits vara de huvudsakliga, be te och virkes
fångst för hnsbe hov. Utmarken ä r de ls elen 
logiska platsen för nyodling, samt sveclja nde, 
och dels fö rekommer produktion av sådana 
nyttigheter so m lrnsh:dlcn p roducerar i syf~ 
te att betala skatt elle r gen erera m edel fö r 
investeri ngar eller in köp: tjära, pott.aska, trä
kol e tc. 127 Inom byns område före kom också 
fis ke och j akt. Logike n i alla aktiviteter som 
resulterar i e tt sp ecifikt markutnyt~jande av 
e tt specifikt historiskt markslag bestäms av 
att de arbetsorganisatoriska en heterna inom 
byn , fam ilje rna/ h ush ålle n , b edriver jord
bruk - åkerbruk och boskapsskö tsel - inom 
ramen för ett ~jälvh ush:dl. Dä rmed hänger 
alla aktivite ter samma n och följ aktligen kan 
ingen aktivite t förstås isolerad från det sam
manhan g de övriga ak tivi teterna skänker. 
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3,-n·ång och samhävd 
-__·; bedriva jordbruk i enlighet med de pre-
-~-e r som ges av de historiska markslagens 

-:tjande framstår som en komplex verk-
,.___-nh et. För att fungera krävde denna drifts-

:-rn en omfattande samordning och/ elle r 
--n tidighet för de flesta t raditionellajord-
---u: -arbeten eller aktiviteter som är förknip-
.....:.de med dessa.Jordbearbetning, sådd, slåt
c, och skö rd måste påbö1:jas och avslutas 

•.l..'11 Lidigt. Dels för att inga onödiga skador 
-- ,tlle uppstå på säd och hö genom att n å-
- n enskild delägare i byn körde över någon 
-~ nans teg fö r att komma till sin egen teg 

.... h dels krävdes samtid ighet då inägoma r
, e n . åker och äng, e l"te r skörd och slåtter 
·. e rg ick till gemensamt bete. I d e tta läge 
-
0 r k in te den kollektiva n yt tan h indras av 
-:en enskildes senfä rdighet. Efte rsom betes-
-o urscn var gemensam för hela byn måste i 
:-.lm·isans namn sam tliga hushålls djur släp
? a.5 på samma dag oavsett om det var in ägor 
eller u tmark som skulle betas. Av detta fö lje r 
K ksä att samma gröda måste odlas inom e tt. 
'lch samma åkergärde då samtidigh et i skör
den kräver att grödan på de enskilt nyttjade 
tegarna mognar sarntidigt.1~8 

Vidare krävdes långt gående överenskom
melser inom byn för nyttjandet av utmark
ens resurser. Grundprincipen, h usbehov, ger 
en regel för storle ken för va r och en deläga
res uttag av e n viss nyttighet/ resurs. I hän
delse av knapphet kunde dock storleken på 
uttaget be höva deLaljregleras. För de ut
marksaktiviteter, som kanske helt eller de lvis 
in te alls skedde för husbehov - tjära, pott
aska, träkol - m{1ste vars och ens uttag regle
ras. Således kunde olika regelverk kom ma 
a tt tillämpas beroende på om nyttjandet av 
en gemensam res11 rs var avsett för husbe hov 
eller för avsalu .1~9 Nyodling och svecljande 
måste också ske efter överenskommelse med 
grannarna då deras rätt r.ill utmarkens resur
ser inskrän kLes av dessa aktiviteter. 130 

I äldre li tteratur och forskningstradi tion 
brukar de tta förhållande med en blandning 
a,· e nskilt och gemensamt nyttjande, inom 
ramen för ett detaljerat regelverk som byg
ge r på samtid ighet i allt arbete, kallas fo r 

bytvång. Ordet b~ir en negativ laddning vilket 
p:1 ett sätt är konstigt då det sammanfatLar 
en driftsform och inri ktning på _j ordbruket 
som faktiskt har producerat huvuddelen av 
ma ten under nära 1000 år. Om tvånget hade 
varit så negativt for d r iftsform en borde den
na ha dött u t av sig själv eller åtminstone 
förändrats i avsevärd grad. En mer neutral 
tenn är samhiivd som mer betonar driftsfor
mens ägogemenskap. i :n En fullL realistisk 
jämförelse ä r att likna byn vid en modern 
bostadsrättsfören ing. Här förekommer sam
ma typ av ägande och nyt~jancle inom ramen 
för ett lokalt uppr~ittaL regelverk som exklu
sivt gäller för bostadsrä ttsföreningens med
lemmar oavsett om de äger el ler hyr sina 
lägenheter i andra hand . Bostadsrättsföre
ningens styrelse och det regelverk som med
lemma rna gemensamt antar på sina möten 
motsvaras av d en byord11i11gsom rlldr>r11,anrien 
med even tuella bisittrnPeller motsvarande är 
satta an bevaka å byalagets vägnar. (Se vidare 
nedan .) 

Byn var på intet vis oberoende av sin sam
tida omviirld i sitt resursutnytqande . Byns 
organisation och produktion fanns reglera
de redan i de medeltida landskapslagarna 
samt de följande riksgil tiga lagsamlingar
na.132 Över tide n kunde tillägg och deta!jreg
leringar förekom ma i form av kungliga brev, 
stadgor och föro rdningar. För byarnas eld 
har särskilt skogsordningarna samt lm.ngligt 
regal,, på olika trädslag d e lvis kraftigt in
skränkt framförall t byarnas utmarksnyt~jan
cle. Skiftesrefonnerna, med början i 1749 års 
storskiftesförorcln ing, h ar re nt fysiskt och 
j11ricl iskt på ett h ögst handfast sätt luc kra t 
upp och förändrat principerna för nyttjan
det. I samband med a tt e nskifte och laga 
skifte genomfördes i landet under 1800-talet 
förvandlades i stort sell allL nyttjande av byns 
forna markresurser till ett enskilt nyttjande 
av de resurser som fanns inom de enskilda, 
genom skiftet uppkomna, fastigheterna. 
Därmed hade markutnyttjandet koncemre
ra ts till en både fysiskt och j uridiske väl defi
nierad fastighet inom vars rågångar nyttjan
det var enskilt. 
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Betets fysiska organisation 
samt förhållande till hägnads
systemen 
T kapi te l två till<lebs hägnaderna rollen som 
en produktionsförutsät.tning i det agrara sy. -
te met i det au de skiije,· betande djur frå n 
1·äxande g röda . Under vege tatiouspe rioden 
skedd e bete inom byns rågångar huvudsak
ligen på tv{1 ställe11, dels på u tmarken och 
dels på 1rädan. Ett trädesgärde inom t1·å- och 
tresädet ~ir således att betrakta som en p e r
manem be tesresurs på in~igomarken Yil ken 
var belägen i omedelbar anslutning ti ll Y~ix
ande g röda på sädcsgärcle t/ ua åtskilda a,· en 
hägnad. På inägornarken i sin h elhet kunde 
d t'L också p e riodvis förekomma be te , dels 
innan s{1clclc11, vårbete, samt dels efte r det att 

sl:1tte1· och skörd ,·ar a1·slu tadc inom respek
t.i l'<-' sädesgärd e, e(tnbPie. i :i:i Efterbetet kunde 
ytterligare kompli ceras av a tt d e fl esta åker
gärden kunde inne hålla äng samt idigt som 
ren ;-i s~irhägn;-ide äng;-ir fö rekom b:1de på 
inägomark samt på 11trnarken . Delar av trii
dau kunde vidare inncht1lla ärtlaml och/ eller 
rol'iand vilk<l 1·;-i r h~ignadc med en tillfällig 
h ~iguad enkom för dett.a syft e . Hur e n e11-
skild b~· ltan rer;-idc sin betcs resurs berodde 
natudigt1·is på Yilkc t träclessystern so m be
gag11ades - en, t1·i'1 e ller tresäcle - och på de 
11aturgeograiiska förutsäuningarna: stitt-. 
mell;-in - och skogsbygcl. Att utnyt0a byns 
rota la betcs resurs på e tt effektivt s~itt var så
ledes eu komplicerad fråga som for~indracles 
111ed en 1·iss d yna mik unde r ,'lret och mellan 
:ir i takt m ed ocllingsrytme n. Bt"roc1 1de pa 
si n f\siska bel~igen het och rid på året kunde 
en ensk ild h~ignacl f:1 skif'ta nde runktion. 
Vissa tider sk1dlc den hå lla ute bet,1ncle djttr 
me dan elen ,id andra tid e r skul le st;inga 
inne betande cUur. Hägnade rnas placering 
måste a 11 Lid be traktas uti f'rii n ett lw tesper
spe kti1·. :'-iiir beta11de d j11r skulle st'pareras 
f'rån växande gröda 1·ar del aldrig fr,'\gan om 
atl uppriitt,1 ett ogenorntriingligt ltinde r -
solll e ndast skulle skl'dcla l'rän e u h,\11 - mel
lan inägo lllark oclt utmark chir djuren hela 
tiden var h~imisade till 111rna rkcn. Betande 
cij u r fa nns all tid niirvara11clc på iniigornar-
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ke n under hela elle r delar av ocll ingss~isong
en oavsett t räclessystem. Fungerade iu te häg
naclssystemen låg åker och ~ing p risgivna för 
skövling , ·ilket kunde få myc ket a lh·arliga 
konsekvenser i en ekonomi so m p roducera
de livsm e de l för ~jä lvhush åll och d ~irmed 
saknade stö rre öve rskott tillgängliga för a1·
sa lu. 

Lagstiftningen 

Dr,t rättshistorislw utgångsliiget 
Räushisrorikcrn Po ul Meyer h ar i sin a1·
hand li ng b land ;-i nnat j ämfort danska och 
svenska landskapslagar. Reglerna fö r h ur 
h ~ignadsplikten skulle fördelas anser :Vleyer 
gå t illbak;-i på hur uppodlinge n hade skett 
inom byarna i ~ildsta tid . Det rättsh isLOriska 
utgångsläget bygger på e n e konomi d~ir 
t1kerbruket h;-ir haft e n förh :1llanc\eyis lllind
re a ndel av ele n totala ekono min. Boskaps
skötseln har 1·arit Yiktigare . I Iau skrivc-r att: 

"d<'r ka n 11!'m lig ikk<' ,·;e re t,·ivl om, a1 de 
a:ldstc !'ksistcra rnle hcgnsrcgler gaar ud paa. 
dels at ele n , dcr ,·i l va:-rnc sin agerjord imod 
kreaturnne l'ra dt-n omliggt' nde ud1nark, 
sl'h· ma;i lll'gne sig fred ti l. d!'ls at den, dt- r 
1nt-rl sin age1jord ~toder mod e n a nde ns 
agc rjord. skal rejsc haln kn lig1 hegn. d.v.s. 
sn rgc for hall-delen af hcgne t, mcd!'ns n~
hoen skal ss!rgc fo r elen anden halvclc-l". 111 

N~ir åkerbrukets andel a1 ckonomiu bleY allt 
stii rre sam l,1cles ek e nskilda uppodli ng,1 rna 
i ägoblandade samt s~irl t~ignacle gärde n. De 
enski lt ägda tegarna låg s:1Icdes ut lagcta i 
större eller mindre gärde t1 utan li äg11acler 
mellan de indiYiduella tegarna inom gärdet. 
De n hägnad som fan ns, omslöt he b gärdet 
och underhölls ge111ensa111t m· byborna. 1\n
s1·,1ret fördela des efter ,·ars oc h e ns a ndel i 
byn. Det iir s:tleclcs 011.10/rnadm a1· h~ignader 
i11o n1 e tt enskilt giircle som är k~i11neteckna11-
d c och diinned gör g~irdets samtliga tegar 
u t~a tta för in brytande kre,1turs betesskaclor 
pa grödan . 

På svenska brukar L(-rinen tr,gskijie a m·än
clas för au beskri,·a detta tillst~llld. Pa dansk 
botten kalla r illeyer det hela fo r 11a11Kr,hruk. 
L'. tif'rnn e11jiimföre lse mella n danska la nd-
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,kapslag,n och motsvarande rr:m ang r~i11-
, ande områden i Nord\'~isteuropa, fiirsöker 
;1 is torikcrn /\nneue T-:loff a tt bi lda sig en 
.1ppfattning om landskapets utseende och 
u myttjand e för _j ordbruksprocluklionen i 
,-l\·erg:1ngen mellan vikingatid och ridig 
medeltid. Hon skri\er a tt: 

"Vangebrugt'ls t)'cle ligst.e karakt<>ris1ika 111a 
som 1iclligt'rc om talt ,·x re dt'11 kollektiw~ 
hegn i ng af elen r:ellcs byma rks Ya nge, og det 
clc rar ffilgencle d yrkningssystem med rota
tion 1nellc1n de to e ller tre ,·anges opd yrk
ning." 11·, 

Pa engelska kallas detta oprn~jil'!ds. Tegskifte 
rö rekornme r både inom en-. r,,:1- och t.rc
,äcle. (Tresädet brukar ofta in nehålla ett fj~ir
dc särh ~ignat ängsgä rcle i 1ästra S\·erige) . 
Tresädet anser Mcyer vidare ,,ara klimax i 
utYecklingen. J ekonomiska termer har åker
brnket passerat boskapsskötse l11 i betydelse 
och därmed brukar ocksft betesres11rscn vara 
begränsad inom byns omr,\de. 1 «·, På s\·ensk 
bo tt:en , och för huvt1dde len av unclersö k
n ingsperio clen, är förutsättningen för å ke r
bruke t e tt organ iserat tegskifte i en-, t\·:1- el le r 
tres~ide inom vars ram ~i\'e n betesclriften skall 
organiseras. Hägnader och hägnaclsplikt blir 
elen fasta organisatoriska punkt i jordbruke t 
där åkerbr uk och boskapsskötsel möts. 

Svensk lag:~ti/tn ing 
l de beva rade landskapslagarna \ilka ned
tecknades i slutet a\· 1200-talet och börja n ,1\ · 

1300-ralct, åte rfinns de flesta bestämme l
serna om hägnade r i respe ktive lags bygg
ni ngabalk. JTär återfin ns de också i \fagnus 
Erikssons landslag 1350 samt i Kristoffers av 
Rayern landslag från 1442. m Landslagen er
-;äus först, efter n~ira 400 å r, i och m ed att: 
1734 års lag börjar tillämpas 1 septe mbci, 
1736. H~ignaderna återfinns h~ir i byggninga
balkens kapi te l fem. Stängselskyldigheten 
regle rades yuerl igare i en kungl ig föro rd
ning 9 februari 1802 samt i kunglig förord
ning 3J j a nuari 18 15 . Den sto ra ornv~ilv
n inge n kommer i kunglig fiirorcl n ing 21 
december 1857_1:,s 

>!eclansdende jämförelse i kro nologisk 
o rdning ha r som avsikt a tt visa på d en k011-

tinui teL som finns i lagstiftningen angående 
hägnade r och hägnadsplikl och hur rä tts
ttppfattningen så småningom börjar luckras 
upp och grach·is förändras. I \'ilke n omfatt
ning regeh·erken verkligen efterlevdes och 
hur de tillälllpades i en juridisk situation 
m:1ste tr'ärr himnas cl~ir liän i denna _jiim
före lse . 

Magnus Erikssons landslag 
Byggningabalkens flockar VII, VIII , Xlll och 
XXI i \fagn us Erikssons landslag är centra
la fö r h iignaclsplikt och de tider då hägna
den skall \'ara i laggillt skick. Flock \/IJ och 
nock XX l:s $\ 6 ä r de mest grundläggande 
1ar!ör detta citeras i sin helhet nedan. 

··v11. Olll gi-irclcsgå rdar kring å krar 

l\ u går bo11clc ut på (1ke rn med sin säcles
skiippa; då skola alla byarniinncn Cörnl ha\"a 
tiipp1 för svinen. inna n sädesskäppa n bärs 
111. ~ll unde rl[1ta någ ra och vil ja ej tiippa for 
s1·inen; då skola g rannarna i byn sammankal
las och hålla syn diirorn. l.iggcr e tt sti> rpa r 
ne re. bö tc de 1n· örar: cknna bor r.age bön
derna i h iignadslage1 ajäh·a. 

s~:i snarr 1nan h;:11· har\'at ino1n hägnack.:n. 
sko la giirclcsgårdarna \'ara gil la och i gou 
st{111d. 

~ l. Nu ligga giirdcsgJ rdar nere: då skola 
gra1111arnzi i byn korn1na sa1n1nan och säua 
till syn , tre män. Fiilla de ele n som äger gär
dcsgå rden. böte ha n tre ö rar: och det skall 
\'ctra deras e nsak. 

§ 2. "Ju ,i lja de utse nämnd fr:lll socknen; 
det ska ll vara sex miin; de skola utse tre män 
,·ankra. Fäl la de den so 111 äger gärdesg;'\r
den , lii',1e el e n som äger gärdesgården sex 
örar; det skall ,ara deras ensak. E\ de ej h el
ler cl..::ssa böter, då Care de till ti nge t och söke 
111 se : ö rar och diirtill tre marke r Lill treskifte . 

~ ~- \!u utses syn på tinget; det. skall vara 
wh· män. 1-Eiradshi"llclingen skall utse delll 
till synen, som de båda i.ir överens 0111 . De 
wh· skola fara ti ll syne n och säga s,°i: » Vi 
ha,·a sett ,·iig av hova r och ,äga,· klövar till 
gärdesg:,rden och från, so1n skadeg()rarcn 
g,1tt igenom. » De t skall s tå till d e ras 1iLtnes
rn:il: den som de vä1j a . skal l ,·ara ,ärjd; de n 
som de riilla , vare fälld 1ill tre marker; ko n
unge n ska ll taga en mark och må lsäganden 
den andra och hä radet den trecij e . Så snart 
sync rnänncn h,l\·a sell d e t, skola de gå bort 
och talas ,,id; sedan sko la de gå ti llba ka till 
dem som 1,·ista och ge nast säga, ,·em de vilja 
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falla, och ej ctraga ut de l längre. Se ctan skola 
de gå cd på lörsLa LingcL därcflcr. 

Så skall \"ara i fdga om andr~ syner som 
orn dcnna··_ u~i 

Utgångsläget i ovanstående citat är au åker
bruk sker i sambävd på tegskiftade gärden. 
G~irdet omges av en gemensamt underhål
le n gärdesgård där var och e n av granna rna, 
h.ägnaclslaget, de som har andel i gärde t och 
därmed plikt att hf1lla gärdesgård, har sin 
särskilda bit att underh ålla efter andel i by. 
Gärdesgården runt gärdet ,'ir vidare satt för 
att hålla betande djur ute. Rättsordn ingen 
vid konflikt är också \iktig. Grannarna, bya
laget, har i första hand att lösa en konflikt, § 
1. Paragraferna '.:! och 3 anger sedan hur 
ma n skall gå till väga om tvisten inte ka n sli
tas inom byn eller o m de n skyldige vägrar 
godta grannarnas besluL. "lotera också hur 
bötesbeloppet stiger för brottet fö r varje 
gf111g som fallet kommer upp inför en ny och 
högre instans. 

Den tidpunkt som hägnadssystemet skall 
vara i laggil lt skick anges ocksft h~ir. Inför 
sådden skall gärdesgårdarna vara svintäppta. 
Detta innebär att grindar och led skall \·ara 
nppsatta. Efter harvn ingen , man myllar ner 
de utsådda sädeskornen med harv, skall gär0 

desgårdarna varn gilla och i gott stånd. I flock
en XIII och § 3 a nges att alla skall h ålla 
stängsel kring äng till Mikaelsmäss, 29 sep
tember. Eftersom markslagen åker och äng 
kan förekomma sammanblandade inom ett 
gärde har§ 3 ä\·en bäring på åkermarken. 

Flock VlII anger förfaran det man skall fö l
j a om krea LUr b1·yter sig in och gör skada på 
växande gröda. Flocken XXI, "Om råmärken 
mella n byar", innehåller också en paragraf, § 
6, där rangordn ingen mellan markslagen 
fördelas med avseende pf1 vad som är pliktigt 
all hägna. Vidare framgår här hur hägnads
p likten - vars och ens andel - skall beräknas, 
både inom byn och emellan byar. 
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"§ 6. Mötas två lwar i åkra r e ll e r ängar, och 
vilja de sedan skilja sig å t m ed gärdesgård , är 
den ena satt till högre örestal och den andra 
ti ll lägTe, d{t skall den gärda mera , som iir 
sall r.il l högre i'>restal, och den mindre, som 
iir san till liigre örestal, och \·ar och en <c>fter 
s ina ägor. l'å samma sätt är de t, om ä ng 

möter ä ng. N u rni">ter betesmark den andra 
byns åkrar e ller ängar; då skall den son, iiger 
åkra r eller iingar nnde rh{dla gärdesgårdar
na, och de n skall \·ara fri frå n a nsvar, som 
äge r betesmark. \ 1lö te r skog mot a nna n bys 
åkrar eller ä ngar, ,·are san11na lag. J\llötas två 
betesmarker, som höra till olika bya r, då fä1 
klöv gå samman lll ecl klöv, om ock d en e na 
bvn är mindre ;.in den andra; ingendera får 
L<;ga in kreatur för den andra, c;·m icke elen 
ena byn vill gä rda kring s in mark. :--: u mötas 
tYå bvar: den ena har bctcslöt och den andra 
ickei d:t ska ll d <c> n solll !Jiih· ingen äger leja 
fi.>r sina kreatur så som de bli\·a en se. 

Nu sätte r by upp gärdesgå rd in på annan 
bvs rnark, e lle r e n bonde p1 annan bond es 
mark. och e n syn som de båda utse styrker 
de11a; då skall han r iva ned gä rclesg,1rcle n 
och böta tre marker•·. ' '" 

Av cilalet O\ an framgår att den som äger 
åker och äng har plikt att hägna denna till 
skydd mot beta nde d jur. Man d elar efte r 
andel i by (örestalet); och var och en efter sina 

ligor. Detta är också delningsgrund när an
de larna skall be räknas mella n två byar som 
ha r att ge rne nsaml håll a hägnad i rågå ng 
cfar byarnas respektive inägomark sLÖLer mot 
varandra. Den byn som har större samman
lagt ö restal få r e n större d el av hägnaden på 
sin lott. Denna fördelas sedan inom byn 
efter de enskilda örestale n. Märk också au 
lagen förut,äue r au byarna kan ligga i gärdes
/ag; det vilJ säga att de inte har en gärdesgf1rd 
.i rågången diir respektive bys iniigomark 
möter ut.an samarbetar kring en större häg
nad vilken omgärda r bägge byarnas båda 
åkergärden Lillsamrnans. Byarna bildar e tl 
hägnads/ag. 

Kristoflers av Bayern landslag 1442 
Denna reviderade upplaga av .\ilagnus Eriks
sons landslag innehåller la nyheter jämfört 
med originalet. Några förtydliganden görs 
eme llertid med avseende p:1 hiignader och 
hägnadsplikL. T ill ovan ciLerade bestämmel
ser ti ll fogas följande: Alla gärdesgårdar skall 
vara laggilla Valborgsmässodagen. Kring vin
tersäd, råg och vete, skall det vara svintäppt 
vid Sankt Mattei dag, 2 1 september, och gär
d esgårdarna skall vara laggilla vid \ifikae ls
mäss, 29 sep tember. Alla skall vidare h ålla 
laga värn, hägn, kring äng till Mikaelsrnäss 
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gård gilcl, när tiden iir inne ,utså, eh,·acl rher 
iir hiist t'llt'r l'~r.'' 

Litet hingre ned i den na paragraf anges tid
punkten för när det skall ,·ara st~ingt kring 
äng: "Äng bör första dag i Maji månad 
st~ingd \'ara." I paragraf 5 regleras tiden yt
te rl iga re; "Äng och åker böra i hägn stå, ri l 
thes hvanera bärgad är. Ej måge the förr til 
boskaps bet upgiJ\,as, vid hot som i 9 . Cap. 
sags. 

Gärdesgårdens te kniska och run ktionella 
mått regleras i paragraf 3. 

"Giircksgård bör stängas tä t och fas t . td al
nar hög, och tYå alnar ernell;in lwan pa1 
s tör; och hållt' byamiin hand theröfrcr, al 

h,·ar så st~inger. son) nu sagdt. ~ir.'' 

Paragrafen inncl1(tller också anvisn ingar kir 
and ra typer a1· hägnader men dessa är ej så 
detaljerade som för hankgärdesgård: 

"The r gårc l af sren, eller annat, efter ortens 
lägenhet, giöres, biir ock then \'a ra så fast, 
au ele n ej läue liga r ifras elle r fa ll a kan , och 
sil hög och tät, ;n boskap och s,i11 1n:1ge ld l
las ute." 

1734 års ]ag, bygg11i11gabalke n och kapitel 
6, a11ges i 4:e paragrafen au: 

''Hl'atj e å r skal ock, t her så ta r fras, fem tijo 
fa111nar ny gärdesgrlrd up1·ä ttas, och de ga1n
lc al le ,·id mach t li,'\llas , så gild e som i 5. Cap. 
s tadgad l ii r. ·· 

I samband med att husesynso rd ningen lyftes 
in i 1734 (trs lag har man h är höjt den år liga 
prestationsnormen . Istället för husesv11sord
n ingens 30 famnar skall 11u 50 famnar ny 
gärdesg(1nl st~ingas (irligen .111 

Summeras imrycken av 1734 :1rs lag, an
gåend e hägnader och skyld igheter att hålla 
dessa, och jäm förs m ed Magnus Erikssons 
och Kristoffers a,· Bayern landslag torde 
man tryggt kunna kon statera ar.t d e me del
tida best~immelserna ligger k,·ar i stort sett 
oförä ndrade. Således foruts~irts att _jord
bruksproduktion bedrivs i sam hävd inom ett 
byalag. Inägomarken skall skyd das mot be
tande cUur med en hägnad. Den som äger 
åker och äng är elen som skall stå för hägna
den. Nyh eterna ~ir rn. I 17:14 års lag betonas 
att den som \'ill stänga mellan två byars in-
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ägomark har vi tso rd f·örntsatl au så kan ske 
u tan förfång for den a ndra byn. Samma 
princip d der inom byn. Den so111 Yill st~inga 
om si na egna ägolotter, utÖ\'er \'ad lagen 
krä,·er, får göra d etta förutsatt att elen plane
raclc hägnaden inte är till m en för· grannar
na samt få r också stå för h~ignaden själv. 

Förändringen kring år I 800 
Kring se kelskiftet 1800 bryter drn nya tiden 
in och bli märkbar ~i\'en i hägnadslagstift
ningen. Storsk iftess tadgan hade börjat till
l~impas och ä,·e11 1-c,·idcrats vid ett par tillfäl
len sedan 1749. 1'.2 august.i l 783 ut.färd as en 
nv storskirr.ess tadga vilken medger att ~iven 
utmarke n får eldas mellan byns _jordägare. 
Stadgans 73:c paragraf tillåte r att in ägor och 
n tägor l~iggs tillsammans i eu block, skifte. 
där så ~i r möjl igt och fö rutsatt att e,u1tudlt 
tidigart' ll rfö rda storskiftesförriittningar på 
inägomarken iute rubbas. I och med detta 
rubbas däremot for första gången det me
deltida n)'t:~jandebegreppet av utmarken på 
al1\'ar.1 ,:i Sa1ntidigt st~illcr denna nya möj lig
het till med proble m vad gäller hägnaderna 
och h~ignadspl i klen. Tidigare storskiftesstad
gor tillämpades endast på iniigomarken och 
rubbade varken samhäYclen eller Jt jgnads
systernen . 9 oktober 1798 u tfärdas ett ku ng
ligt brev ti ll alla landshöwl ingar med anvis
ningar hur h~ignaclsplikten skall to lkas för 
hägnad omkring ägor som erhållits i ett skil~ 
te. Brevet bekräftar att de gamla reglerna 
g~il ler. Den som har fätt sina iigor .rn.m111.(111-

drag11e, utbru/nP och. i Pll skijie lagde skall som 
förut deltaga i stängsel på inägornarken sam
man med sina for11a grannar i byalaget i 111än 

uv V(njP hemmans iigo/011. Notera a ll. hem
mane t - trots att det har all m ark i ett skifte 
- fortfarande är att betrakta som medlem i 
eu byalag. 

9 feb ruari 1802 följer s(t en kungl ig för
o rdn ing om st~ingse lskyldigheten sedan frå
gan behandlats under föregående r iksdag. 
Denna ger utökade rnöj lighe tcr för cle11 by 
eller den brukare inom en by som ,·ill st~inga 
gärdesgård. Förordningen ger n;imligen 
den by eller elen brukare inom en by som vill 
stä11ga vitsord 11101 gran nb)'n och / eller gran-
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.,r. Detta vitsord gäller i princip på b:icle 

. .iQ;o mark och utmark samt aYser den h~ig
_,d so m kan ko mma att uppföras i r{ig·ång 
t' llan byar samt i ägogräns me llan tYå bru-

._.re . I och med de tta luckras principe n upp, 
• m fu nnits ända sedan landskapslagarnas 
.-i. a ll det endast skall stängas kring in{igo
.. 1rk mo t herande cijur. 

Fö ro rdningens ~ I a nger att d~ir rågfö1g 
~ i te r i åker och iing, by mot by, har den by 

- m ,·il [ st~inga ,itsord. Al la tar del i stängslet 
:,e r f"ö rmedlat he mmantal. Dt'tta g~iller 
·kså om ett e nstaka h emman - ett kame ralt 
, nu nan so m illte uppfattas so m en by i 
rde hokt"n - g r~insa r mot e11 hy. 
I s 3 anges att i råg:rng, mellau byar e lle r 

. e llan by och e ns taka hem man. som g:ir 
.::e norn skog, utmark och beteshage har 
·n so m ,·il! st~inga ,·itsorcl . f\ye n här skall 
'..1 im ·o h·erad e r.a de l i st~i11gslt' t men ef"t:e r 

•.·t oförm edlade hemmantal. Texten fort-
<,uer : 

··craunar, j byalag 1ned ,·ara11dr:1, bl"Jra 
"' l,inga och hägna 0111 de in och 1tti-igor, so1n 
ti ll byns 0111 r;\dc höra. 1·ar chc r sin ägod<· I, 
n~i111l igcn 11ti inägorna ~ftcr de ras clel.nings
~ runcl sann i skog och 11trnark efter ofor
llle d la t hc1n1nantal. Är skog och 111rnark skif'. 
Lade foijcs däri d<·n g ru nd, \'a re ltcr elen de
lad bli1·i1 "'. 

~ 4 ger möjlig het for den by, som genom ,·its
:·det hli, iL iHdragen att hägna e u rågång, att 

_enom en särskild forrättn iug la prÖ\"at h nr 
,· >r del deras lott skall , ·ara förmsa u att häg

.idcn i fråga ö,·ersrige r 3000 famnar i längd 
• .m r all byn kan p,h·isa att de inte skulle h,i 

rrldes 11y1111 av den planerade hiignaden . 
Förordningens s 5 h a r bäri11g på clel

mgsgrundens beräk11a ncle då Jörordning
:i fö reskriver att fö rmedlat mantal skall 
:i,·iin das på inägomark och oförmedlat på 
·mark. För at t i11te fra m tida uppodling 

-,.dl ntbba förd elningen av unde rhålbpJik-
-: hägnad rnellan bybor och byar anges här 
·1 uppodlingar ptt mmark; åker, ä11g ellei
'.u1tering, som sker härefter, inte skall be

-.ikras sorn atr utmarkens a ndel minskar 
·h där med fbrä11dra he räkningsgn111clen . 

· ·un arksareale n ''fryses" dänned; "utan var-

de j orden eller ma rker, oaktat sina förbätt
ringar, an sedd efter dess fö rra b eskaffen
her". 

Fö r grannar inom skiftade byar,~ 6, ;iger 
elen som ,·i ll stänga kring sin a in~igolo t ter 
,i tsord. De angränsade är skyldiga att delta 
e ft e r in iigornas delningsgruncl: ele n del
ningsgrund som användes vid skifret. Även 
på utmarken i en skiftad by kan den som \'il ! 
sr;inga om sin egen utmarkslott t,·i11ga med 
sina tillstiita nde grannar med ltjiilp av ,·its
ord . Dock kan d essa fä sin sak prö,·ad, sin 
andel a,· sr;ingslet nedskri\"ell, om den plane
rade h;ignade11 omfattas a\" de , ill kor som 
a11ges i~ 4 m·a n: mer ~i11 '.{000 famnar och 
.,iirdeles n_y/111 . 

T paragraf 10 ges d e som skall delta i en 
h äg11ad rätt att komma övere ns om ,·ilken 
typ a,· hägnad dt't skall vara och m· ,·i!ker 
mate rial: trä, sten ,jord\'all, leva nde h;ickar. 
Förord11ingen ser rned "särdeles nådigt ,äl
behag" på elen som väije r ste nmurar el le r 
le\'ancle häckar. 

§ 11 stadgar alt hägnad e rna på inägo-
111a1·kcn alltid skall vara i skick m e n a ll de 
som slår mot skog ska ll å te rnpp rättas så 
snan tjälen g:m n rjorde n . 

Förordn ingen avslutas m ed paragraf" 16 
där de t unde,-stryks au i öwigt gäller de stacl
gancle n som fin ns i byggningabal kens ka
p ite l ?, i 1734 å rs lag. 

Sa rn,nanraget kan sägas att 1802 å rs fö r
ordni11g skapar möj lighet - genom vitsordet 
- for den t'nskilcle att sälta upp gärdögård 
d~ir vede rböra nde s~t ö nskar och samtidigt få 
med ang ränsande grannar i både uppfö,an
clet a,· gärclesgå rde11 samt ä,·en i de l fortsat
ta u nderhå llet m· d e nsarn rua. Dock gälle r 
grnndprincipe11 fonfarande, som de n stad
gas i byggningabalke ns kapitel :'i i 17'.H års 
lag, alt !i;ignadsplik te n, och där med skyd
det mot betande qj u1~ ,·ilar p:i de n som äge r 
inägon,ark. Åker och äng skall om ges a1· en 
hägnad. Således har elen so m tar upp e 11 
nyodling på utmarken fortfarande skyldig
het att o rnge d enna med en hägnad. Där
e mot kan den som fortfaran de har tegskifta
d e ägor el ler f;ht d essa skiftad e gen om en 
storskiftesförr~ittn ing t,·inga med ang ränsan-
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de jordägare i hägnader mellan tegarna el
le r skifteslottcrna. 

De nna för~indring av räLtsuppfatmingen 
torde tolkas som au en åsiktsförändring har 
ägt rum i del allmänna t~in kanclet. i dessa 
frågor kring sekelskif"te l 1800. Den senare 
beskrivs riitt v~il av inledningen till del ovan 
omtalade kungl iga brevet 9 okroher 1798: 

'Trfarenhe te n har visat, att det som huvud
saklige n b idrager ti ll ett riiuska[fens åker
bruk, iir samfällighe ters upphiivancle, sam t 
au ,·ar och en jordägarc får sina iigor sa111-
111andrag11e , 11rbrutne och i eu skifl e lagde." 

18m å rs förordning torde också rimligen 
innebära en ökning av h ägnaderna totalt 
sett. 

181:j, ~1 _januari, 25juli och 17 okLober, 
utf~irdas bestäm mclscr för hm laggi lit stäng
sel skall va ra beskaffat. Detta med avseende 
på höjd, tjocklek e rc. för de typer av hägn 
och hägnadsmaterial som anges i 1802 å rs 
förorcin ings 10:e paragraf. fö r vanliga g~ir
desgårclar av t rii bibehålls höjden 2 a lnar, 
dock skri\·s detta som 4 fo t. 

Samma å r, 6 augusti 1815, ulfärdas ytter
ligare en kunglig förordning. Denna tar 
udden av del hårda krm· p:1 hägnader kring 
inägomark sorn enligt 1802 års förorcining 
3 l l skall h~tllas i laggillt skick åre t run t. Den 
nya forordningen tvingar nämligen den 
''som om vintertiden utsläpper kreatur att 
om dem hafva den vård au. de icke å annans 
åker och ;ing skada göra". 144 H{ir naggas för 
första gången d en medeltida r~insuppfatL
ninge n i kanlen. Djuriigaren får, om än un
de1 begr;iusad tid. ansvareL för {igofreden, 
inte _jord;igaren. 

Bestämmelserna i 1802 å rs förordning 
och 5:e paragrafe n föränd ras något i kung
ligt brev 23 oktober 1850. H;id,rnefler skall 
en förändrad tnarkanv;incln i ng- som gör att 
lika mark, uppodlad eller 011ppocllad, möler 
lika på ömse sidor ett stängsel - medföra att 
elen som genom e n förändrad markarn·änd
ning gör så au lika mark rniitcr lika också fä r 
ta del i del befintliga st{ingslet. 

Breve t innehåller även en nvhet som 
medger att man inom byns omr{1dc kan av
ta la bort stängsel. Deua skall ske skriCt:ligt: 
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och samtligajordägare mås le vara ense att så 
skall ske. Överenskommelsen får ej b rytas 
med mindre än att minst 2/ 3 av delägarna. 
som tillsammans m inst skall äga 2/ 3 av den 
areal som överenskommelsen avser, är ense 
om att sft skall ske. Inom c11 areal som lyder 
under en d ylik överenskommelse är det 
doc k tillåLet för en av delägarna, som a\· 
någon anledning ångrar sig, att uppföra 
hägnad kring sin lott. Dock lär han stå för 
hägnaden ~Filv och kan in te dra rnecl de 
andra delägarna i underhållet. 

Dödsslöten 1857 
1802 t1rs stängselförordning upphävs helt a\· 
en ny förordn ing 21 d ecember 1857: Om 
;igors fredande emo t. skada av annans hern
d j u r samt st;ingselskyld ighet. H ;ir ges den 
slutgiltiga diidsslöten för den medeltida räus
uppfattninge n redau i paragraf I : 

"Va r, so m h e mrij11r iige r, 1·arc p liktig ,IIT, 

mede lst h ;ignad e ll e r valln ing eller p[t annat 
säu , om dem hå lla sådan l'ård, an d e icke 
o lod igen inkomma på an11a11s ,igor. " 

Fdn och med nu ska ll a lla Latncijur stängas 
inne ist~illct för au som under de fö regåen
de :)00 åre n stängas ute . I e n men ing blir 
därmed ocks~\ hägnaclsplikten definie rad 
ulifr{ut ett djt1rägancle istället för att som ti
digare , å\-ila l elen som ;igt å ker och äng. 

I Ö\'rigl ä1 · de t hu,1.tdsakligen 1802 års tan
kar som ligger kvar i elen nya förordninge n. 
Stängselvitsordet t.illämpas efter samma reg
le r som tid iga re och för samma markslag. 
"Den, som med :1ke r, ~ing e ll e r plan tering 
rn ii ter skog, utmark e lle r be teshagc, ltave 
såsom hirtills ej st)ingseh·itsord", ~ 4. I para
graf 12 inskärps att "stiingsel skall i ägoskill
nad sätus". Sälcdes skall det ,·ara hägna t i en 
råg{mg både mellan byar och inom bya r som 
är laga skiftade. I det senare fa ll el u tgörju 
skiftes linjerna rågångar mellan de nya fastig
h e te rna. Däremot kan inte de n som ligger i 
tegskifle med sina granna r längre tvinga 
dem att gå med i stä ngsel mellan tegarna, 
S J 1. För beräknande a, delningsgrunde n 
tillkommer i paragraf l?, en bestämmelse au 
h~insyn till rna1 kens beskaffenhet skall vägas 
in: hu r besvärligt d et ~ir art sätta upp e n 
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.;,,mad . Från den 15 maj och fram till dess 
-~ cj äle n kommer i jord skall hägnaderna 
_ _:-,1 i fredgillt skick,§ 17. I paragraf 19 ges 
. ·jlig he ter att avtala. bort stängsel eller au 

· .:,g naden ej må fordras så tät, att de n mot 
:nd re hemcijur, såsom få r, gette r, svin och 

-_-,de rfä, fred gör". Överenskommelse, .Jore
z. därom skall ske skriftligen, i vittnens 

.11-·aro. fören ingen ska ll sedan intas i dom
;,, o ch är därefter gil tig under JO å r. Efter 

-c-nna tidsrymd kan elen p tt sam ma sätt for
'-a, e ller upphävas. 

O m 1800-talcts förändringar i hägnads
-'.1 kten skall summeras ;ir elen viktigaste n y-

d eu i 1802 års förordning att man kan 
-inga med grannar i andelar och underh:t11 
_. m ·a hägnader som står i f}siska lägen, som 
-:1l igt e n tidigare rät tsuppfauning inte krävt 

.,gra h;ignacle r, med h jälp a,· vitsordet. J. 
. , 57 [1rs förordn ing u ttrycks krav på hägna
.C' r i rågång samt skifteslinje samtidigt som 
. .:i.g naclsplik ten fö rs ö,·er på cij ur;iga re n. 
<rnunamaget torde de bägge förorclningar-

:,,t h a bidragit t ill att hägn adsmängdcrna 
'J.~t' ntligen ökade under 1800-tale t utÖ\'e r 
'ad e 11 expanderande odling kr~iwle i tak t 
med be folkni11gst illväxte11 . 

0 111 byorrlningar och byalag i nordviistm 
Euro/Ja 
En byordning ä r ett mun1 ligt eller skriftligt 
d o kument där en e nskild by gemensamt 
t,tstslår regler for hur procluktioneu skall 
bed rivas inom byn samt d e rättig heter och 
, k\'ld ig h eLer _j ordägan1a/ brnkar11a ct:i.rvid 
har att följ a . Således är byo rdningen det 
dokum e nt som rättsligt reglerar byarnas 
in re liv och ocks,1 det dokum e n t som blir 
a rena för byarnas aj;ilvstyre . Detta självstyre 
to rde vara a\' stiirsr.a ,·ik t 111ed a,·seencle på 
p roduktionen d å det skulle vara ornöjl igt a tt 
bedriva någon som helst ,·erksa rnhet u tan 
e u fast regelve rk inom ramen fö r tegskiflet 
o ch samhä\'clen som är föijden av de tta. 
Samhävden/ bytvå nget förutsät.1.erju att alla 
u tför de flesta å tgärder samtidigt inom sina 
eg na tegar. För a tt produktio nen skal l vara 
möjlig krävs således e tt o rgau på byn ivå ,,iJ_ 
ket ha r både beslutan derätt och e xekuti,·a 

befogenh eter; byalaget och dess valda om
bucl .1 15 

En byorclning har ~.iven möjligheten au 
införliva siirbestämrnelse r vilka u tgör bryg
gan mellan e n generell lagstiftning på riks
nivå samt de lokala procluktionsförutsätt
ninga rna som är gälland e fö r elen enski lda 
byn. För sve nsk del har ä r såd an a skri,na 
byorclninga r kända från 1600-, 1700- och 
1800-talen. '"'; De n danska mots\'arigheten 
till byorclningar, vider och ved/(f!gter, finns 
be"arade från 1400-ta lets slut. 1·

17 De äldsta 
tyska mo tsva righeterna, wrissl'iimer, g[tr ti ll
ba ka till 1000-talc t m en förekomm e r me r 
rikligt från o ch med 1200-talct. ' '" I England 
benäm ns dessa villa ge by-lmvs och finns be-
lagda från 1200-talets mitt och frarnåt. 1 

' ' ' 

Ce n tralt i d e fl esta byordningar ;ir häg
nad splikt och betets organisation. Olov 
Isaksson anger i si n avha ndling från 1967 
att: 

''hakg ru n d e ll til l ö ,·ercn skommelserna och 
byordllingarna ä r red a n från äldsta tide r 
främst omsorgcll om kreawrsbewt och häg
nad<·rna . De fles ta stad gar, som ,·i kom n,e r 
au se. a u bva männell geme nsam t ska ll fö ra 
boskapen till fäboda rna sam t au boskap in te 
lä r sl;ippas in i åk ra r och ä llgar för rän al la 
bö nder b (i rga t sina lotter och mall komm it 
överens om au efterbetet fär bö1ja. ""•0 

H a11 f'onsätter ,·iclare rned att "skötseln a \' 
gärclesg[1rdarna runt å krar och ~ingar samt 
om,·,'\rdnaden om be ret. \'id byn ut.gör elen 
,·iktigasre grundste nen i den v~is1erbo ttniska 
byn s r~iusuppfattning" .1

"
1 Ehn anför liknan

de synpunkte r i sin avhandling vilken base
ras på en genomgån g av 371 byordningar 
frå n \•fala rclalc11. Han skrive r att: 

"der ä r nöchiilldigt au komma ihåg au bygg
ll ingabalkan,a i .vlag111ls Eri kssons lalldslag 
och 173..J. ,'\ rs lag haft e n al'görnnd c betydelse 
för de ~Yen.ska b,·arna och deras in re och )'ll· 
re o rganisa tio n, frä n1sL h~ignadsorgan isatio
n en .·· 1·)~ 

I en senare del ,ff a\'hancllingenjiimfiir han 
byordningar fdn Kragsta by, Lo häracls sock
en i Uppland . Från cleuna hy finns en lång 
serie a,· bysr.ämm oprotoko ll att stiilla mot 
några ,n· de f\,ra, på ,·a ran dra följande, byord
n ingar som har be\'arats. Ehn konklnclerar: 
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"Cärdsgardsf'rågon1a kan inte , ·ara ny l 11~i1 
h;'Orcl ninge 11 a n tas J 828. men med d e 1 n)'a 
byordninge n protokollförs hesl1tren fr,c11 by
s tämrna11. l\ystiirnmoprotokolle 11 hä r ,erk
ligen \'i llnc 01n hur ,·äst·ntliga g~irclsg:.lrds
fr[1gorna var och ,·isar ocks;i au byan1 iinnen i 
delta a,v·encle f'iilj t> r elen nya hyo rdninge11. 
En swr d e l aY beslu te 11 ,<iller nän ,ii<ren stä1w-c b h 

sel och ,hcrkan på åkern p,1 g runda,· b rist
f'älliga giirclsgårdar. " r ,>1 

l'rnt! 1\fryer u tpeka r ltägnadsp likt och mark
fred som d e t bärande e lcme llleL i clansLt 
byorcl n ingarna, vider Of; vedlceg!Pr. Likaså 
framh[tl ler han att rlet är inom deua område 
som byarna/ byalagen ä11da sedan landskaps
lagarnas dagar ha r haft störs t sjäh·bestärn
mancle r~itt. 

··1-10,·ecle11 rne1 fo r de se1wre Yidcr och vcd
ta:grer. nernlig hegnspl ig t og markfred. er 
karakte ristiskt nok ogsaa i landskabsl0\·e 11 e 
det omraade . der tyde r paa s tp rsl sel\'sta·n
d ig ,,irkson ilwd fra bvalag<"ts s ide." '-' 1 

Lingn: fram i avhandlingens kapitel sju åte r
komme r h;in till delta : "iVlarkfreclen var saa 
uliyrc vig tig for bylaget, ar d e t ,,ar n0d,e11-
digt a t overho lcle rnegeL fonn elle regler for 
ikke ar bringe urede i bye11 .•· is.-, , ,varren On
man Ault iir inte lika explicit i sin introdt1k
tio11 till e ngelska bv-laws lllen skri,·er iinclå all 
" the r igln o f com m ot1 pastu re has rig luly 
heen called 'th e det:erming idea· of the 
open-fie ld system."1:"' 

Av ovanstående genomg~ing Lorde kim na 
konsta teras att behon:t m· regler förjo rclb ru
ke ts bedrivande i norn rame n för sam hä, cl i 
e tt tegskif'te kräver explicita regler. Dessa 
111t1si-e h a bärighet på lokalplane t sam t också 
beslutas på lokal nivå. Au organ isera bete t 
under pågående odli ngssäsong tycks vara eLL 
gemensamt utmä rkande drag för a lla o, ·ar1 
upprä knade typer a,· b) ordningar. Att note
ra i sammanh a nge t ä r att både Mcyer och 
delvis Au! l nämner att d e tegskiftade giirde
na skall vara inhägnade samtidigt so m be
tande cljur skall vaktas av e n herde, Dan
mark och Skåne. 1

··, 1 Anl ts framstä llning har 
jag bara funnit explicita behigg för detta vad 
gii lle r fi\ r. 1"" 1 bägge fallen h ar ingen djur
ägare rätt att. be ta sina d jur u tan för hjorden: 
ordm1 sin be tesg.°mg pri,,a t. 
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Något om rlr svenska byordningarnas 
innrluUl odi spridning 
Ehn g iir följa nde d efini tion av e n svensk 
byo rdning . Denna 

"i 11111,l,ål/n m smnhng reg-Le1; vanli[;f'YI gälla 11-

de PI I byalags geme11.ff1111 111a a 11gPliign1 heter orh 
intressen i fråga 0111 r1/ier och ring. Byord11ingens 
regler iirgil!iga endastfiir d1'111. so111 bor i110/JI byns 
griinsn För brott 11101 byord11ingrns rPgler utdöms 
11iista11 ntes/11/andl' b(1/er- ibla11d kallat vite -
so111 tillfallerbylwssan, rmgivaren, byns jimhtio-
11iirer orh/Plln sorkne11s fri/tiga . 8mtl mol 1'17 by
ord11i11g brivms av c!ld,,n11w1 eller bystii111111a och 
i11IP av hämdsriitten. ,•i;v 

Sbtdor inom hyns m ark o rsakade av män
niskor e ller krcat 11r Yilka tillhörde e n annan 
by skyddade man sig emot genom a tt fastst~il
la så kallad e ti11g5förb11d llled vit,, elle r bara 
11ilf'11. Dessa ga,,s officiell kraft genom att d e 
skre,·s in i d omboken , id en o rdinarie rings
förha nclling . Brott mot tin gsförbud be ivra
des a, hiiradsrätterna oc l1 inne höll ofta eLL 
extra böt esbelopp utöver vad lagen före
skre,'.1"0 Byalaget kunde också ge sin egen 
hyorclning ökad kraft genom att f-a elen stad
fäs t p tt ringer och inskrive n i d omboken. 
Isaksson ,·isar a tt d e tta , ar e tr vanligt för
farande fö r sina ~ilclsta byo rclni11gar fdn 
I G70-talet. i ,;i Meyer ser e n kla r tendens till 
företeelsen i sitt skå nska material e f ter år 
I 680. Detta å r infördes s, cnsk lag fullt u r 
och d e skå nska byal age11 h leY i samband 
1111:'d att d e sökte staclfastelse fö r en byorcl
n ing uppmärksamrn ad e p,'i au deras byorcl
ning inte fick gå urö,e r lagens bo kstav och 
lw lle r int e hin dra någon i by.1Iaget att be
s,·iira sig ,-id häradsr~itten om ,,eclerbörande 
ansåg sig kr~inkt a,· bya lagets besltt t.. 16~ 

Detta au byordningen inte fi ck gtt utöver 
lagens bokstav s tällde ofta til l det både for 
tingsförbnd med ,·ite ocb för byorcln in gar 
niir 1734 :trs lag införs . Denna innehåll e r 
ofta lägre straffsa tser för o lika rörbrytelser 
ä n , ad de e nskilda bvorclni11garna gjorde. I 
bondeståndets a ll männa besvär d yker den na 
fråga 11pp 5 mars J 741. H ii.r anförs a tt del är 
s\'årt. all fi't rredskaud e bönder inom b yalaget 
all betala e fte r byorrlningens straf'lsa tser d{t 
strnffsat:serna i landslagen iir lägre . D;irfor 
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'lldn ha gam la såväl som fra nnicla byord
. !ar staclfäsLa p {t tinge t oc h där med rå 
-1nti fö r att d e skall gä lla som lag inom 

_._:-na . Besviire t b ifalls i e n kunglig resolu
. I se ptember 174 1, och rikets stäncler 

- · u ppdrag a u utarbeta e n mönsterbyord
. !.. Den na presenteras i eu kungligt b rev 

_ :ebruari 1742, riktat till laudshövdingar
. länen. Kunglig befallningsh avare skall 

-,..,1 fo r all byorcln ingar skall inrättas i alla 
r dock utan tdng. Mö nsrerbyordningen 
ehallcr ~7 paragrafe r sann ge r utrvmme 

- en ga nska l[u1gr gfiencle sjä lvbesömman
.ill om reglernas utformning då byborna 

- -·,1 paragrafen uppmanas au göra ek till
::::. o c h ä ndringar som kan anses vara av 
· '.e n uti från lokala fö rhå lla ude n _ i G:; Den 
__ irala s,tts11ingen pi, byord ningar ser Ehn 
-:1 ,om e n logisk ko nseh ens av 1 725 {t rs 
,no rnikommission s betiinkande n och rör

::. ti ll h ur man frå n centra lt hitll skall kun
:-,rbättr<1_jordbru ket. '"4 Staten ser ä\·en i 
:<irm ingen positin p:t atL arbeta via by

-iningar. I ett kungligt brev 17 ma rs 1757 
·,1las ånyo möjlig he ten att få sin sak prö
i \·id ordinarie tingsförhandling i de fall 

.• 111 anser sig oräU\'ist behandlad till föUe av 
-.ilagets/ bysriirnmans bes lu t e nligt byorcl
ll<;(e n. ri,:, En nyu kungl igt b rev med upp
.,ning o m <1tl byord11ingar ska!J arnas skick-

- '.!'.! mars 1775. 11
'
1
' 

O m elen d el a\· byorc!ni ngarnas regelverk 
:11 berör h~ignaclerna konst.aLe ra r Elrn fö l
,de : 

' Helr a llllliinl skall siigas a rt bi·o rcln ingarnas 
·,e,tä1nn1clse r 0 111 gärclsgclrdt> n, dess bcskaf: 

·c-nh el. skvldigheten a u sLii11ga och Lid p 1111k
t'll fö 1· d ess s1ä 11 gancle Ö\Trc11ssr,imm c r med 
.:I111;in11a lag ens fö reskr ifte r. frii111sl i bygg-
1ngab,tlke ns kapi tel !i och i hust'sy11sfö ro rcl-

.. ns:a rn;1. I-far \·id ,ir stii n gsclsk;·lcl ighercn 
--~u·, kilt Yiki-ig <ltt noh . .: ra. •• Ji); 

-.. mbanc! m ed att e nskifte och laga skifte 
__ , rn1fors ~indrar de bevarade byordningar-

1ran tide n efter skiftet karaktär. \'led 
-cende på de byorclningar som Isaksson 
_rle rar, fd11 tide n efter de t au laga skifte 

_ -:_omförts, skriver han au: 

.. in te t fi1111s t.ex. s tadgat 0111 el e n sarntidighet 
i s;'\clcl och skörd . i bofö ri11 g och hågnads
skyldi ghetcr, sorn ,ildre byorcln ingar i cletaij 
reglerade . lnre t sägs om nyd ik n ing. skogs
\';1rd , tillå tna plarser och Li d e r fo r boskaps
here, s,·i ns ri nga11 dt> eller on1 nyttan ;n· ge
m c 11samm:1 b runnar. Bestiirnmelser i dessa 
frågor tycks ha Cö rlorat i aktual itet för b:·
srii1nn1an . ,· 11>~ 

Istä llet innehåller byordn ingen bestämm el
ser som regle rar bystämmans funkrion som 
beslutande organ . Av detta torde man kun
na d ra slutsa tsen a tt enskiftet och laga skiftet 
effektivt bryter det tidigare behovet av sarn
hävcl. D~inned a\'Skaffas också behoYet av 
byo rclningar i sin garn la f-örm. Byalagens roll 
bestäms i forts~ittn ingen i h ög u tsrräckn ing 
av hur rnycket och vad fö r slags ma rk e ller 
an läggningar som ,ws~itts som samfällig heter 
inorn skifteslaget. Hiir förekommer stora 
regionala o likheter inom la ndet. 

Hägnadslag 
Ett hägnadslag utgörs av td eller Jlera byar 
Yilka samarbetar kring en gemensam häg
nad. 1';,' Denna hägnad omger d ela r a\· byar
n as respekt iYe in~igomark vi lke n ligger i 
giirdeslag m ed \·arandra. Deua in nebiir att 

byarna har valt a tt inre sätta upp någon häg
mtd i rågången d är respekti ve bys in ägo
m ark m öter Yarandra. Vidare innebiir cleua 
atL e11 och samma by kan \·ara i1wol\'erade i 
flera h~ignacls lag med an dra byar vi lka har 
iniigom ark som angränsar de n betraktade 
bvns inägom ark. Förutsärrningen fö r att. ett 
sa nrnrbe te k ri ng hiignaderna - etr hägnads
lag - skall uppst[1 är således au byarnas in
ägomar k sröter mot va randra, på ömse sidor 
en rågå ng, och a tt byarna, genom e n fri\·ill ig 
Ö\'e re nskommelse, \·i1ljer au inte uppföra 
någon hägnad i rågången . 

Art inte uppföra n :tgon hägnad i rågå ng
e n mell a n L\ å elle r fl e ra byars inägornark 
motiveras av art byarna därmed slipper a u 
uppföra och underhålla hägnader i densam
m a. För au detta skall funge ra krä\·s dock 
samordni ng mellan de byar som ingår i häg
nads laget. Byarna m {tste ligga i samma od
lingsrytrn for au. det hela skall fungera. Ino m 
två- och tresäclet m :1sre de triida d e gärden 
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som ligger innanför elen gemensamma häg
naden samtidigt eftersom trädan är upplå
ten till be te för byarnas kreatur då elen inte 
odlas. 

I ens~ide kan hägnaclslag också förekom
ma förntsa tt att r\'å e ller flera byars i nägo
mark stöter mot varandra. Den samordning 
som här krävs inbegriper e j odlingsrytm 
men dock sam ticl ighet i d e åtgärder som 
företas inom d e n gemensamma h~ignaden: 
vå rbete, vårbruk, s~1dcl , slå tter och skörd 
samt efter bete. Således torde kunna hävdas 
att oavsett trädessystem , en-, två- eller t re
säcle, inne bär hägnaclslagct att. det samar
bete som sker i en tegskiftad by inom ramen 
for sam hävden utvidgas och blir mer kom
plext genom detta. H ägnaclslaget inne b~irj11 
au två elle r flera byar måste komma överens 
hur prod11klione n skall bedrivas på de area-

/ HEGN ~x i e Herreds 
~MARKsKE a~el~ om-
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ler som inbegrips av hägnaclslaget. J u fler 
byar som är involverade, ju större behov .w 
samordning, desto större komplexi tet. 

Meyer anse r, som ova n nämnts, att tre
s~ide t är de n mest lllvecklade formen a\' 

åkerbruk där åkerbr uket definitivt har stör
re betydelse än boskapsskötseln i d en LOtala 

e ko nomin . I de av honom undersökta dans
ka byarna är tresädet samt vangelagen, häg
nadslagen, mest utvecklade dels på Själland 
och dels på Söclersläu i Skåne. I e u fu ll t ut

vecklat. tresäde på slä ttbygd en har byarna 
inge n utmark. Denna ingår i rresädet. Så
ledes är byarna h ~i nvisade til l träd an som 
hu,·udsaklig betesrcsurs. iV[eyer forulsäucr 
också a ll bya rna på slätten i detta läge har 
brist på h;ignaclsmaterial - föru tom brist på 
be tesmark - och a tt denna brist är en av or
sakerna till att man väijer att samarbeta. Han 

Fig111 l 9. Hiig11arlsloge11 i 
Oxir 1,iimd i S/1(1 11,, liring är 
I 700. '/j odm J,,,fdrag na 
streck ä r lu'ip;ruuln och tunna 
stm-Jw de linjer ä, rr1gå11gor 
mellan /J_yr,rno. Notem hur 
11ästa11 va1)1' h,r är i11 volvr
rad i 111111st tre olika J,iig0 

nadslag. 1-jtn 1\/eyer 1949, 
s. 2 i 6- 217. 1\ I 171'/s )ig111 4. 

F zur 20. Brn1111he; 
Brunnlu)ms sodw ,. 
,11dhems härad. B1 
, 111 brukas i tresäd, 

\',,tno hur h.iignarl, 
t ,k iljn t 1rwidPsgiil; 

.,.d11 riarr111dm. JJr .' 
;dr linjema med /H 
-mellan iir rågdnga 
_,m111hyanw. /-liir . 

111 i11111/t 11u'd hiig n 
ficrå11ga1: Ef ter fa111 

l ·."' i 998, s. i 07 oc/, 
·,!(ur 33. Karta/// 
P2:8./- 8 9 Il /' 164-1-

, kriver att ''hegn 
.;C ll grad besten 
det mindst muli~ 
lige arbejde." 1
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Figur 20. Bnu111he1115 b)' 

Br111111he111s sorkP11, 
C11dhf'111.1· hiirad. Bnwn• 
'It 111 brnkas i lrf.1iide. 
,-,,,na hur hiig11adem a 
·1,ki/j1'r /resiidesgiil'llr'11(1 

Trlll i,am11dra. De sll'l'rfl
,tf,, li11jema mNI /1ric/1 

• 1111,1/1111 iir rc1w111gar 1110/ 

._1"/Wlll li_l'amo. Hiir stl/r 
minimal! 11wd hägnad i 
rogångm: FjinJa11sso11 
L'. 1998, s. !07 orh 
figu r 33. f;artakl 
1'2:84-89 rlr 1614--17. 
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skril'e r att ··1iegnsysrerne t b liver clerfor i no
gen grad hesrc rnt af 011skn om a1 anl'ende 
det rninclst mulige materiale och mindst mu
ligc arbejde.'' 170 O al'se tr o m ,·irkesbrist d tclcr 
torde det finn as en dri,-fj~ider i au slippa upp
fora och ttnclerh,'\.lla en h~ignad. Alla hägnads
lag - oavsett 1räclessys1em - sparar tid och 
arbet e genom att inte upp/öra g~irclesg:mi i 
råg!tngen mellan rillstötande in~igor. 

I figur l!) Ol'an ha r l\ lcye r rekonstruerat 
cle vångalag som rndde i Oxic hiir;:id i riden 
run t 1700 tt1 ifrå11 kan- och domboksrnate
rial. Hcldragna tjocka li njer ~ir hägnade r 
och smala streckade linjer utgö rs a, · räg{1ng
ar. Alla hiignader ä r sa ua utifrån elen ut
g:rngsprincipen att den enskilda byns hägna
cler ingår i något som skulle kunna kallas e u 
/otalt hägrn1clslag. De n e nskilda byn är alltid 

äng 

-·,r I 

I 
■ k:a 

\ 

I 

I 

I 
I 

i1wo lverncl i minst tYå \'an lige n tre hägnads
lag. Samrna p rincip för hur häguade rna s~im 
har u tnyttjats inom mi1 1 undersöknings
om r,1cle i G udhems tresäclcsb~'gcl , där geo
grafi n så til låter. J ~imfö1· ~le,·ers bild frå n 
Oxie härad med .Jansso11s figurer '20 och ;! I 
ön·r byarna 13run n hem i Gudhc;,rns härad 
och 0 11erstorp i Vanofta härad. Otte n o rps 
g;irde. gårdar är satta so111 e krar i en ltjul cLi r 
bytomten u tg·ö r mtH' I. I Brun nhe m är detta 
inte lika tydl ig t. Utm~irkancle för g;i rclesgår
darnas f)·siska placering i de bägge byarna ä r 
ocksa au en mycke t lite11 andel a,· gärdes
gårdarna stå r i en d 1g:mg Öl'erlrnvudtage 1. 

T,·as~idet ger in te samma ekerformacle 
placering ,t\' g~i rd esgårdarna som trcsäde t. I 
figu r '22 nedan h a r F.hn re n ritat hägnads
lage n för nagra by,ir i Vaksala socken i L' pp-
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äng onyttiQ ljungmal1c 
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land på grund\'al av äldre geometriskajorde
bokskartor frfo lb40-talet. Ä\·en här är rå
gången mellan byarnas i11~igornark sLreckad. 
Gärdesgårdarna 1narkeras 3 \ h e l dragna lin
j er med parallella streck på L\ären. H ~ignads
sys temen kan möjligen sägas ha en koncelll
risk karakLär. J \',Ut fall skiljer det sig från det 
ntseende som det har i :Vleyers och J anssons 
bilder 0Ya1i. 

l mitt unde rsökn i ngson1r:tde Nysärra, e n
särle, har också jag på träf'fat hägnadslag mel
lan endast td byar, Ånäset och "Jybyn. Här 
begr:insas förekomste n av h ;ignacislag främst 
av bvarnas geografiska be l~ige nh et. De t :ir 
bara Ån;iseL och Nvbvn som li gger s:1 till a tt 

.I I <._JL 

d e ras respektive inägomark gränsar mol \ar-
an dra. Här har 1t1an också uu1yujat rniijlig
h eren til l samarbe te. I Ö\Tiga byar saknas 
de n fysiska föruts~i n ningen för hägnaclslag. 
fnga andra byar möte r varandra i e11 d 1gång 
som har in~igomark p å ömse sidor. 

Det samarbete, som h~ignadslaget inn e
bä,·, föruts~itts kunna äga rnm i elen rncdcl
tida lagstiftningen. De bestämme lser som 
finns om hägnader och hägnadspl ik t i Mag-
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Figur 21 . Otfe,s/01/Js b,l' i 
\ 'rtlst11ds .1ocl!m, \'artof/a 
härad. Ottersto,p brulms i 
f1f'Siide. 8_\"11s häg1111der gr11 
111 jir111 by/0111/m 11ästa11 
s_o111 ehmr i 1'11 ryfip//,)11/. 
1\ ven här har 111 r111 111 i11i-
111a/1 llll'ri hiig11ad i 1[1gå11,gc 
rn: Rrlglfngarna år utmiirk
fa 111ed slrerlwde /i 11jn !'}in 

}11 IISS0/1 U. 1998. s. JJ 0 
oth fig11 r ]6. Krntafil P3: 
107- 108 {Il' / 645. 

n us Erikssons la ndslag går ocks{t e nkelt a tt 
till~irnpa inom ett li~ignadslag. Beslutar bya1° 
na sig för att ad,ryta sam arbetet finns regler 
for hur gärdesgården och unde rhållsp likte n 
skall forcl elas och ber~iknas mellan byar
na. 17311 års lag ger \·itsord Lill elen som \·ill 
stänga i e u råg{111g på in ägomark mellan rd 
byar. Dock ä r detta bara tillämpligt o m den 
audra byn inte h ind ras i sin p roduktion av 
h ~ignacie n: a ll denna e j ;ir till fci1jå11g. De t 
regelverk som börjar tillämpas 180'.Z luckrar 
däremot upp möj ligh eterna att ingå i ett 
hägnacislag. Den som \'ill sränga har \itso rcl . 
Regelverket innehåller ingen h äusyn till cien 
angränsandt' byns beho\ . 1857 år fororcl
ning, § J 2, anger att i r:1gång ska ll det. \'ara 
hägnat; stiing~p/ sliall i ägoskillnrul siillas. T ill
sam mans med enskifte och laga skifte torde 
d essa best:immelser både h a luc krat upp 
befintliga hägnadslag sam t ocks:1 försvårar 
cle1111a typ a\ samarbete. Däremot fi nns inga 
regler i lagstifLninge11 som explici r fö rbjuder 
eu sådant samarbete. Från och 1necl 1850 
ges j u möjlighet a u avtala bon stängsel. 
Dessa omarbetas i 1857 års förordn ing och 

- : 11 r 22. Hiign 
, l'lt antal bj,a 
k, 11 i UjJ/1/1111 

- 1/; /H1 gru 11rh 
_ ,111elrislw jord 

,11 16-10-tall'i . 
dw , i t11r'isäd1 

,ma 111e/la11 U)' 

111 stilisemd /{I 
• ,, / 1111 110 strffh, 

rog/i nga r son 
If!i /{/der orh in 
'. ,:11ader ligg:n
•f!;" '"/.1/{lg 111er. 

• ·1n Lh11 1991, 
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h lika föreni1 
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h [(1t r 22. Hiig1iadssy.,11,1111,11 
.-,r 1/1 antal byar i \ 'aksala 
",ckm il j;J;fand !tor rm• 
1/a /1 jJå gru11dval av iildre 

: • , 1111•/ riska jon/d;o//slw rlor 

• •111 16../0-ta/t'I. 8rnma 
rukr11 i tvdsiirlf'. I lrig11a
,111a 111dla11 b\'ama .1er 111 

111 tilisrrod l~tp,gtrr1rl. 
!), /1111110 SIH'dtarle li11jf'l'II({ 

r mg1111gar s0111 sa/111ar 
iig 11r11/er och inom sådana 

; ii11:11adf'I' ligp,1'r bJa111 r1 i 
iie:11arlslag uwrl v arandra. 

Ejte1 /:'1111 I 99 I. s. 6 I . 

det b lir troligen e nklare au :1staclkom ma 
dylika föreninga r. 

Häg·nadsdelninga r 
Hägnadsde lningar har troligen gjons sectan 
tegskifte inff>rdes i landel. H~ignadsd eln ing
e n syftar ti ll a tt fasts tälla den e xakta fysi. ka 
slr~ickan ,1v den ge mensamt u nderl1:t11na 
gärclesgån.len - runt det tegskiftade g~irdet -
,0111 \'ar och e n deläg,1re \·a r ansvarig for. Att 
\'e ta \·em so 111 va r a nsvarig fo r e n viss läugd 
\·ar mycket viktigt eftersom d et _juri diska 
grundans\'are t för skador på åker och äng m· 
i11bryta11d e djur - de som g jo rde ohägn -
defini e rades urifrån \·em som v<1r pliktig att 
hå lla hägn på en \'iss str~icka. D en första å t
gärd som gjo rdes efter det att d e t felande 
cUu rct få ngats in, tagits in, rnr att konstatera 
o m gii rdesgiirden där c\j u re l kom mit in var i 
laggill t s kick. Var den in te clet föll he la an
S\'arer för olyckan på clell som ,111w;:irade för 
hägnaden . De nne ble\' s kadestå ndsskvldig 
s;:intt fic k bö ra. 

Jno rn en b)' förde la des a ll hägnad soni 
fö ll und er gc111ensa111 u ndcrhållsplikt efter 
andel i by som o\·an 11~irnnts. I de fall två byar 
möttes i iu~igorna rk. på b~tda sidor en gär
desgård i rågången , \'ar den äldsta principe 11 

- före landslagen - att bya rna hade ansvar 
for lrnh·a giirdcsgårclcn \'ar. 171 Va1:je hälft för
delilcles sedan inom respekti\'e by efter an
de l i hy. l :vlag n us Erikssons landslag in för
des den nyheten a tr is tället för att stänga 
hälfte n a\' gärdesgården var, skulle hänsyn 
tas till byarnas re pektive örestal. Den by 
som had e st.ö 1-i-e öresta l fick d;irrned också 
en större andel a\· råg:rngshäguaclen att un
derhålla . D etta syns;irt bibehöll s i 17'.H :1rs 
lag och föriindrades in te fö rräu i ku nglig 
föro rdning 9 febntari 180~. Den na förorcl-
11i11g ga\- som niirnnts ovan u tökade rni~j lig
here r att fii med både g ran n i\J' inom hyn 
samt graunbyar i s tä ngse l d ä r sådana tidiga
re in te funni ts. Dessutom rubbas p ri ncipe r
na för hur de uude rhållspliktiga andelarna 
skall beräknas; förmed lat m anta l skall ut
göra clelni ngsgrund på inägomark och ofor
rnedlar på u1mark. I skiftad e byar skall d en 
deln ingsgrund som används vid kiftel brn
kas som d e lni ngsgru11d. Vidare ges den by 
som tYingas med i en rågångshägnad på ut
mark ntöj lig hct att i någon må n fä sin andel 
a\· hägnaden reducerad, foruLsatt att denna 
är ö\·er 3000 farnna r ~amt <'lll den med tvinga
de byn ka n be\·isa att de inte h ar särdeles 
11yua a\' hägnaden. Fiir au )'tt<~rligare krå ng-
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la till del hela bibehålls utmarken som ut

ma rk vid d elningsgrundens ber~iknande 
tro ts all denna är den logiska platsen för 
nyodling. 1802 års föro rdni ng skapar en 
mycket ti ll krånglad situalionjämfört med 
tidigare då hägnadsplikt och grunderna för 
dess beräknande var t~im ligen entydiga och 
lättfat tliga. 

I sin avhandling, Om ägofrid efter svensk 
lag, ] 859, utpekar G. K. Hamilton det krå ng
liga regelverket för delningsgrundens beräk
nande som en av huvudorsakerna ti ll au 
hägnadsfrågorna fick en så stor uppmärk
samhet på riksdagarna under 1800-ta lets 
första hälft. 17

~ Redan under riksdagen 18 15 
v~icktes förslag om att 1802 års komplicerade 
regelverk skulle e rsättas med den så kallade 
lwlvde{ning,grundsatsm.; i rågång skulle 111,111 

slänga h~ilften var. Under riksdagen 1827-28 
presenterade lagkorn mitten etl förslag till ny 
stängsellag. Beslu t om d eua sköts upp till 
1834- 3.7 års riksdag. På denna förkastades 
ett reviderat lagförslag. 1840-41 väcktes frå
gan på nytt med lika liten framgång. Frågan 
rönte samma öde näslkommancle riksdag, 
1844-45. 

Under tiden fram till nästa riksdag 
(1847- 48) tog fråga n en annan vändn ing. 
På de l första allmänna lantbruksmöte t 1846 
diskuterades slängselfrågan av mötets del
Lagare. li3 En särski ld lillsatt kom rnitte yn
rade sig på mötets vägnar: 

"att del för landtbrukets ,nveckling \'(Jre i 
hög grad önskligt och nödigt, om de gällan
de gn,ndsacserna för ägofrid 11tbyttes mot 
de n e n kla och allmänna, au hvar och e n 
sjelf för sina kreatur borde ans\·ara''. '" 

Dessutom ägnades frågan om stängselskyl
d ighet uppmärksamhet av lagberedningen i 
dess granskn ing av förslaget till ny civillag. 
Som resul tat av 184 7- 48 å rs riksdag kom 
kungl ig förordning av den 23 oktober 1850 
som gjorde de t rn i~jl igt att avtala bort stäng
sel. (Se ovan) . Under riksdage n 1853-54 
togs beslut om a tt en ny lag om ~igofricl skul
le utarbetas med utgå ngspunkt i all djuräga
ren skulle svara för d en skada som dennes 
djur kunde göra på andras ägor liktydigl 
med att stängselskyldigheten i sin gamla 
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form skulle avskaffas. m H ägnader ansågs 
fo rtfa rande viktiga men blott i egenskap av 
en av de till buds stående möjligheterna att 
kontrolle ra djurens rörelsefrihe t, inle som 
tidigare en lagstadgad plikt. 

1802 års komplexa och snåriga regle r för 
hur del ningsgrunden vid hägnaclsclelningar 
skulle beräknas rÖnle kritik även från den 
yrkeskår vilken blev satt att lillämpa regler
na. Kommissiouslantmätarc C. .J. Grönvall 
skrive r i förordet till sin skrift, "Om st~ingsel
skyldighetens fördeln ing" från 1847, att han 
redan vid tiden för 1827- 28 års riksdag insåg 
"de o lägenhe ter som åtfölja lillämpningen 
af 1802 års kongl. stängsel-förordn ing". Ut
ifrån sin yrkeserfarenhet beskriver han grund
problemet på fö ljande sätt: 

Tör den med stiingscl-skyldighetens förd e l
ning 1nindre c1farne, torde frågan derom a n
ses nog lätt atr besvara. Derföre finnas också 
de, som trou, att en så enkel delningsgrnncl 
borde 11 rletas. att grannar sjelfva kunna der
efte r sådan skyldighet sig emellan bestä mma. 
Men det ä r icke nog med uppfinningen af e n 
s,1dan gr11n cl allena. >lågat anna1 måste cler
j ernte uppfinnas: nemligen grannsämja: ty 
utom clella tem ligen sällsynta förhållande, 
står saken sti lla, om e j fö rrä u ningsman a n
litas. "17.; 

Grönvalls skrift innehåller inte helt överras
kande hans egna förslag till nya grunder för 
stängselskyld igh elens förde lning. I de fö r
klaringar som ges till det egna förslage t skri
ver han att: 

"Kongl. föro rdnin gen ang[1encle stängsel
skyld igheten af den 9 februari har visat sig 
Yara lika o liimplig för den stöne byn , som 
för det lilla, enstaka hemmanet. för an inse 
de oformligheter och elen orättvisa, som 
uppstå genom dess föreskr ifter fö r stängsel
delning, behöfver man blott be r.rakta föijan
de förhållanden: Om det lilla hemmanets 
inägor angränsa elen större byns utiigor, så 
stänger det ensamt för dessa inägor; om åter 
lika slags ägor ligga intill denna i-ågång, bli f
\·er det enstaka hemmanets andel snart sagt 
inge n. Ett exempel ka n biist belysa förh,11-
lande t. Om e n by af 4 mantal angränsa r e tt 
enstaka hemman af ett 16:dels man tal, med 
en rågång af 650 alna r, så stiinger detta blott 
10 alna r i' rågången efter nuvarande förord
ning, ifall li ka ägor ligga invid clensamrna. 
Om åter dess iniigor, men byns mägor, ligga 
vid rågången, måste det stänga för a ll t.""; 
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, ·ad 1857 års regeh·erk föreskri\·er torde 
\ ara lättare a tt smälta för kornrn issio11sla111-
:11ä tare Grönvall och ä,·en befordra d e n av 
hono m e ftersökta grannsiimjan i exe mpl e t 
1\,111. Enligt de nya besuimmelserna är grund

principen den all man stänger h~ilf"ten var i rå
:::ang/ skif"tesli nje oavseLL kameral sto rlek.178 

De hägnader som en ägare stänger för atL av
dela exe mpelvis inägor från utmark på sin 
c~cn skif teslott står denne däremot själv för. " 9 

Föreligger behov för gemensam
ma förvaltningsregler på lokal 
nivå för andra jordbrukssystem 
än tegskifte med betande djur? 

Inledning 
Om nu hägnader och hägnadsplikt kan sägas 
rnra den punkt där åkerbruk oc h bo kaps
,köLseln möts i ett no rcl\·ästeuro peiskt Leg
,kifte to rde det gå a u uppleta andra j o rd
brukssystern som har liknande be ho,· av fasra 
regle r fö r nyttjand e oc h und e rhåll a, · e n 
geme nsam produktionsförutsäLtning. Kravet 
är au p roduktionsförutsäuningen skall kun
na för-Yaltas lokalt och att underhållet går a u 
fördela mellan brukarna. Vidare skall regler 
om förva ltning och underhåll ,·ara så utfor
made a tt de ti ll å ter att yuerligare prod uk
tionsenheter, byar, kan inbegripas; ti llåta ett 
samarbete över bygränserna mo tsvaran d e 
hägnaclslagets. 

J o rdbrukssystem som baseras på beva tt
ning uppvisar slående likheter i sin organ isa
tion och utformanckt av regler för förvalt
ning och underhåll. I det fö!jande tänkerjag 
presente ra exempel från dels jorclbrukssys
te m som i torra klimatlägen nytyar vau en 
fd 111 källo r, strömmar och flod er för a tt be
vauna m indre arealer åkerjord - j ä mfört 
medj ordbrukssystem som huvudsakligen får 
sill ,·atce n geno m nederbörd - ,·arpå det 
bed ri,·s ell inte nsiYtjordbruk. Dels kommer 
jag an ge exe mpel från Sydostasien och 
Hawai i d~ir g rödor od las på va ttenf)rl lda falt 
i te rrassys tem , d tris och taro. Gemensam t 
för alla e xempe l är att del inte krävs någon 
avancerad teknik för au lyfta större ,·a tLen-

massor ur \"attendragen in på fälte n . Alla 
sys tern bygge r också på a tt vat tnet ri nner 
med sj~ilda ll. Samarbetet u ppstår läng-s e n 
na turlig strömfåra eller e n grävd kanal dit 
de n bevauningsbara - och därmed d en ocl
ling-sbara -jorden ä r förlagd . 

t:xemjJPl l: Valencia 
T. Click har i sin a\'liandling från 1970 stude
ra t bevattning~jorclbruk kring Valen cia i 
Spanien som e f"ter 1'f'ronquistan öve rtogs från 
morerna a,· kristnajordägare. De l hm11dsak
liga bllmaterialet h ar bestått m· e n obruten 
serie av cou nt il books !"rån stadsrådet i \ 'alen
cia från perioden 1375-1460. Ser ien kom
ple tte ras med kungl iga . tadgor oc h brev 
fr~u1 perioden mellan del kristna maktöver
tagandet fram till 1375. 

Rentjuridiskt h ar seda n mede ltidens sluL 
e n \'altenrribunal, med s~ite i Valencia , löst 
de större kon fli kter som framförallt uppstått 
i samband med torka, då vattnet hel t e nkelt 
in te räcker till för alla brukare inom syste
me t. Trib unalen avskaffades först 1950 i s,1m
band med au e n sto r damm konstruerades 
lii'>gre upp i fl odsystemet vilket försö1jer be
n tttn ingskanalerna. Dam men gav en perma
ne nt vattentillförsel till kanalerna. 

Huertan, ele n odlade j orden som genom
strömmades a\' kanale rna och samtidig t -
ad min iscratin se tt - motsvarade Vale ncias 
stadsjordar, uppdelades i underavdelningar, 
rl'th. En rech bestod av alla inn e hava re av 
j o rdlone r som hade rätt till \'atten fdm e n 
oc h samma huvudkanal i det stora bevatt
ningssys ternct. Det \"a r a lltså jord innehav i 
e tt viss t rech som defini erade elen grupp 
jordägare vilka hade att komma övere ns om 
reglerna för bevattning etc. De t var också 
som medle m av ett ,i sst rech man be talade 
avgifter samt u tförd e vissa gemensamma 
a rbet5förpl iktelse r.Jordägarna inom ett rech 
möues å rligen och valde sina ombud ~jälva. 
Möten kunde ske oftare nä r så var påkallat. 
Om e n huvudkanal ,,ar ti llräckligt lång kun
de e tt rech, "kanallag", bestå av ett s törre 
amal byar. I detta fall ,·a lcle ,·arje by sina 
ombud som i sin tur fick vara med och repre
semern brn på kanallagets stora möten. 180 
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Kanallagen valde en vattenfogde vid sina 
årliga möten . för a u vara valbar skulle den
ne \·arajord~igare i kanallage t. Till vattenfog
dens uppgifte r hörde art ha uppsyn över 
kanalsystemet inom kanallagets område. 
Han sk11lle Ö\erYaka så a u alla regler följdes , 
samt organiserade underhållet av hun1cl
kanal och sidoka naler. Vauenfogden hade 
au utcli'>ma böter i fall av regelbrot:t. Till sin 
hj~ilp hade vattenfogden "kanalvaktare'·, vil
ka han sjiilv kunde välja. Till organisationen 
hörde också tv{1 gode män som dock \·aldes 
av kanallaget och inte av vattenfogden. Dessa 
hade \'attenfogden plikt att s;imriida med vid 
särskilt kniviga fall , speciellt vid torka d å 
vattenfördclningspri nci pernas prioritetsorcl
n i ng kunde föd nclras efter de grödor som 
olika fält bar. Va1je dcl~igare betalade e n av
g ift till kanallaget baserad på dennes bevatt
nadcjordareal vilken a rl\'äncles till all avlöna 
vattenfogclen . r.,r 

Umlcrhåll av kanalsystemet skedde i april 
månad i lagom tid för vårsådde n. För <lena 
avsattes ungefär e n veckas arheL5tid. Arbetet 
bestod i arr rensa kanalbankarna från vege
tation samt tömma kanalerna på slam. För 
au kunna göra detta var man tvungen att 
to rrl~igga kanalerna. Va1je brukare inom 
kanallaget hade ansvar for den bit sidokanal 
som passerade fö rbi vederbörandesjorcllou. 
Huvudkanal, hållclarnmar samt vattendelare 
\Men gemensam angelägenhet för kanal
lager. Hä r \'ar det brukligt att 1mderlt[tl ls
arbelel och rensning sköttes av cu betald 
arbetss tyrka som tog arbeteL på beting e lle r 
mot higst e rsättning. Betalning fiir detta ar
bete erhölls genom sarnmanskott fd111 brn
karna efter vars och ens bevattnade_jordare
al. Allt 1111derhållsarbete av b{1de huvudkanal 
och sidokanale r stod unde r vattenfogdens 
ansvar och överiuseencle. I de fall någo n 
misskötte sina förpliktelser stod det i \'auen
fogdens makt att 1:tta någon a1111an 11tföra 
arbetet mot betalning. Den försumlige fick 
sedan betala den dubbla arher.skostnaden i 
böter. Böte r som utkr~ivd es för brott mot 
regelverket tvåclelades. En trecijedel gick till 
anm~ila re n oc h tv:i tredjedelar tillfiill kanal
laget. 1" " 
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Det regelverk som kanallagets rnedlcrn
mar hade a tt följa angav hur de fles ta vardag
liga konfliktsituationer skulle lösas. Klarade 
kanal laget in te av att lösa en konflikt m ed 
befintl iga statuter kunde tvisten slitas i råcl
stuguräuen i Valenc ia samt, i värsta fall, ge
r i o m au gå till kungs. Sv:irlösliga konflikter 
som inte iir relaterade till torka synes ha ett 
samband m ed att der konfliktdrabbade ka-
1tallaget o rnf'attade ett stort antal byar. Här 
reclm·isar C lick en polarisering mellan byar
r1a uppströms kanalsysteme t: kontra de som 
hlg nedströms. Ytterst förorsakades deua av 
all uppströms belägna byar hade räu att rå 
si11 andel a\· vattnet först. i , :i 

At l lokala regler forjordbrukets bedrivan
de, beslutade och exekut:eracle av e n lokal 
organisation, verkligen fungerade och tro
ligeu också \ar forntsäuningen för produk
tionen ä r underförstått i detta ci tat f'rån 
Gl icks framställning: 

"In rlw huerta of\/alencia. social con trol has 
lradirionallv restecl on thc coll ecri\'C' will and 
institutions of thc irrigarors themselves. The 
a1 1tonom1· oflocal irrigation cornmunit ies 1rns 
acccptc,/ by all le,·els' of the powers1ructurc 
and cnshrined in custornary la"·: throughout 
the Midcllc Agcs, el'en as the sysre rn expand
ed , 110 allelllpt was rnade by the cit)' lo !essen 
lhc a11tonomy o f r.lie comnnmiries."'" 

A\·slutningsvis kan tilläggas au Thierry Ruf i 
e n artikel i den fra nska agrarhistoriska tid
skriften T-listoire & Socictcs R11rales beskri
ver liknande fo r11 tsättningar och rättsord-
11ingar för förvaltningen av ett kanalsystern 
beläget längs floden Tel och staden Pradcs i 
sych·~ist:ra hörnet av Frankrike. Staden inköp
te \'attenr;ittigheterua av knngen av Mallor
ca år B0.15. De statuter och det kanallag som 
bildades 1305 fungerar än idag efter huvud
sakligen samma principer.1R, H oskins 1992 
har n[igra notiser om engelska medeltida 
invallniugsprojekt där b:id e val lfogde och 
underh:t11 a\· vallen tycks ha fungerat e fte r 
liknande principer.18'; 

LxemjJel 2: Hawaii 
T. Earl, antropolog. har undersökt nio hist:o
riska jordbrukarbosiitmingar på vulkanön 
Kauai ' . Ha ns källor utgörs av arkeologiska 
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:111i11gar och antropologiskL uppreckni ngs
.1tnia l frå n slutel av 1700-ta kt samt 1800-

Dcna materia l har ko111 plc1Lerats med 
p miirningar av nutida Laroocl lingar samr 

'.en:j11er 111ed deras brukare. 
\-a1je bosäLLI1ing var u ppbyggd kring e 11 
nrnuwm vattensLröm och inbegrep. förut
. de be,·attnacle sedimenwmråclena, eu 
1l,1nd för _jakL och insam ling av, fram -

-,:tll t. niidmat, sanll ,-issa , ,äxLer sorn använ
, 1·id riLUaler. Omlanclet var beläget på 
:-_ ,,idorn::i. u pps1 röms elen ocl lacle j orden. 
<i.tm ing sker vidare i nära a nslutning till 
·1 o d lade jorden nere p~1 en Lrandrem s::i. 
11 u1,111for liggande kustremsan med grun
.• men och kornllrev hörde ocksa 1i ll bo-

. ·-ningens ,-\\'gränsade nyLtjandeornråcle. 1' ; 
'.::n bosäLtn ing fu11gerncle ungefär i enlig

mt'd de regler som sLyrde nynjander av 
• ,,enska a ll 111~in11i11gar. EndasL bosaLLa 
in bosätLn ingen fick tttnyt~ja resurserna. 

·.ana rna ;igde dock in Le den mark de brn
• '.t' i dagens bern;irkclse . Kontroll iiver a ll 

.• 1rk i1101n eLL hövcli11ged öme tillhi'mle 
n hö1·cli11gen. De nne kunde sedan a lloke
mark, cl is1 ri kl, 1 i Il s ina unde rhii1·cl ingar. 

1Jclerhii1·clingarna utsåg sina egna ombud. 
.:i11a re .. , för 1arje bosäLrn ing ino111 sill 
,1ri k1. R~i11a ren var den som förd elade od
,~,louer 1ill lu1sli:t11Pn inom bosäu11i11gen. 

- -,r att kunna er1i;t11a en ocl lingslotl m:1s1e 
.iie hushå ll löres1iis a,· en man. Denne skul
• prestera de dags,·erkPn som r;iuarc11 kr;i1·
' för 11nderhrt11 a1· de ge111ensa111ma delarna 

berncrni11gssysLcn1eL sann de t1 :u1gsclags
r!..cn SOlll skulle utgöras på unde rhöwling

·h egna ril L i bevattningssysLe1 11eL.1' ·' 
Eu typiskt be1·,n m ing~syste111 bestod a,- e n 

_r- mcnsarnt hanterad be1·aun i11gskanal följd 
/)()11d )!elds. penm1n e111 1·att e 11fyllda hilL 

q1gin1a a1· an11eraclc_jorch·allar, beliign,1 i 
J d nedanför 1·ara ndra i grad ien tens lut
:11~. Fä lten 1·a r sa ledes bercwndc a,· sa111111a 
ll t1dkanal for sill vatten. IT u1·1 1clkanalcn 

· k ,itt 1·auc11 genom all en liten halldam m 
. ,11,1rt1e r.1dPs a,· ste1iar i d('ll ström son1 
_...-nomlhit bosättn ingen. 

!::u s,1clant sysrern ;i r s;\ pass enkelt att inga 
',mcc rade ingenjörskunskapcr behii,·s, in-

rnlvc ra r inge n krånglig teknik och utm~irks 
för s i11 11nderh :t11 av ett lågt och clelbarL ar
bet~be l1<>,·. Systeme n kunde cl~irlör byggas ut 
b ir för b it ,·id behov, 1nau a l l de t för den 
skull kräns massil'a arbctsinsaLser. lh!• 

Anläggandet av eu hell n ytt system sked
de som dags1·crksarbete ledda a,- r~ina ren. 
Dags1·erksskylcliga utgjordes a1· de manliga 
h ushå llsförcstå ncla rna ,·i lka skulle nyttja an
läggningen framö Yer. Be,·attningskanalc11 / 
diket grävdes m ed bö1jan nerifdn o ch för
d es uppåt i gradie ntens lutning . ·;ir diket 
var klan hö lls en rituell rest 1·arefl e r dam
men konstrue rades. ~ ;ir så 1·ane11 försörj
n ing e n 1·ar säkrad byggdes fä lten 11refte r 
kanalen av brukarna sjäh-a. H•

1 

U 11 derhå ller 711' sys1en1et bröls ner i flera 
delar. Endast d en delen a,· be,·71uuingska11a
le11 som gick f'r;'\n dam111en rill det första fäl
tet rnr en gemensam a11geläge11het. D~iref'te r 
röll u11derh :1llet p ;, den Yars fält kanalen 
passe rade i rur o c h ordning. Earls nutid a 
mätningar ,·isar att hans genomsniusbruk::i
re a1wände G.6 rimmar per år p{1 undcrhrt11 
m· kanalsLriickorna som passerade d e r enskil
da fä lrcr s.1111 1 2 ti mmars arbeLe a11slage1 c'1t 
dam men och elen första biten a ,· be1·a11-
11 ingskanalcn. Den förs1nämncla k1mde läLt 
raseras 1·icl kraftiga regn. Systemen , ·ar ,·icla
re in1 e s;irskilt ko11fl ikLbe näg11a cla d e de ls 
hade 1·,men i ö, e rllö d o ch de ls barn orufa1-
tade e n hos;inni11g.1!11 

J.,:wm/Je/ 3: .~)·doslasim 
Francesca Bra; ha r stude rat en rn;ingd , h:1dc 
his toriska och 1111 i dri ft ,·arande, dtris
odlingssrs1e 111 i fram för al lt Svdosta~it' n 111en 
,'il-en i h.i na . .Japan saun Indonesie n och In
dien. Vå uisplanran odlas i en vane nt)·lld Lcr
rass d iir pla11 ran ska ll s ia i ett jämnt , ·au e n
srånd . [ujiim11r 1crrasspla11 åstadkommes 
lii rrast om tc rras,f'ä lter är relaLin lite l t ill 
r 1a11. 0 .1 hektar. [11 di t skött ris1errass un
der hernttning in11ehå llcr kl·(il'efi xcra11dc 
blagrtma alger 1·il ka gör en u1hå llig a,·kas t-
11i11g på 2 ton per hektar möjlig. S{tledes st.°tr 
1·atrisocl li11g inte i n;1go t strikt bcroc11defö r
h :t1landc till gödsel ge11c re r,1d 1·ia boskaps
skör.~el. En risrerrass blir bara bördigare med 
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åren. Detta beror främ st p å att lateri~jor
darna, som ofta är det ursprungliga odlings
substratet, podsolerar. Ett urlakningsskikt 
utbildas och under detta formeras en hård 
skorpa, hard jJCtn, vilke n hindrar läckage av 
både vatten och näringsämnen. 1\•~ 

Bray indelar sina undersökta våtrisodlings
system utifrån graden av kon troll över vatten
flödet och komplexitet5graden av det samar
bete som behövs for att hålla olika system i 
produktion. Att bevattna med "självfall ", ini
gation, är den e nklaste formen av vatten kon
troll och kräver m inst samarbete. I stort sett 
allt arbete kan klaras av på h ushållsnivå eller 
inom en mindre grupp av hushåll. Odlings
system vilka kräver torrhiggning/ invallning/ 
vattenavledning, höjer både kapitalinsatsen 
och nivån på det samarbete som kr~ivs av sys
temens brukare . Svårast är att :1stadkomma 
jlood eon/ml, ·•vauenreglcring", för hela eller 
delar av flodsystem. Först i deLLa läge krävs 
både massiva kapital- och arbetsinsatser i 
kombination med en stark styrning på sta tlig 
n ivå. De båda andra formerna klarar brukar
na av att hantera själva.'"" 

Bray noterar i detta samma nhang att de 
kungadömen/ riksbildningar som tn erli nns 
inom våcrisodli ngens kärnområden, under 
historisk tid, i stort sett fortsatte med den be
vattningsteknik vilka byarna - som ingick i 
respektive kungadöme - redan be härskade 
och a nvände i tiden före riksbildn ingen . Det 
som förä ndrades var inte teknike n utan ska
la n. ''" 

I sammanhanget redovisas vattenjuridik 
frå n 1292, med hemort i norra Th a iland , 
som visar att state n in te var involverad alls. 
Ett burmesiskt exempel inneh åller e n "vat
te nfogde ", vald av de i sys te met ingående 
byarna, vilken hade a rt fördela underhålls
pli kten. ln nehavd areal var måttstock för 
hur mycket kanalbank som skulle underhål
las på båda sidor kan alen . 19

:; 

Vidare gör hou e11 genomgång av några 
moderna bevattningssystem som är i d rift i 
dagens Kambodja, Burma och Sri Lanka. I 
dessa sköter byarna, water control unil, anlägg
ning, underhåll samt övervakning av bevatt
n ings kanaler och dammar själva. Övervak-
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ning ske r som regel m ed förtroendevalda 
från den egna byn. Den statliga administra
tionen hjälper endast till med två saker: dels 
ris i ersättning för utfört. arbete vid större 
kanalproje kt och dels fun gerar staten som 
"fredsdomare" via sina tjänstemän i händel
se av att en konflikt inbegriper mer än en by, 
wat.e r control unit. 1% 

Det samarbete som krävs av en irrigation 
unit betingas av att alla är beroende av en 

_jämn vattentillfö rsel i e tt system d~ir fal ten 
hänger ihop: är seriekopplade. Därmed mås
te alla både fylla och tömma sina falt sam
tidigt, odla samma sorts ris som mognar vid 
ungefärligen samma tidpnnkt. Vanligen sam
a rbetar man kring underh ålle t av geme n
samma bevattningskanaler samt tvingas till 
samarbete och arbeLsbyten för att klara vissa 
arbetstoppar. 1~

7 

Två längre citat Lir avsluta genomgången 
av Rrays bok. Båda har d eh ·is bäring på sam
ma m ekanismer som j ag menar ha r styrt 
häg nadssamarbete inom och mel lan bya r 
hä r i Sverige: 

''The cohesive natu re of ricc fann ing tech
nology rccp ,ire, coo peration, not anarchy, if 
clcccnl )'iclds are to be ach ie \·ccl : onc far111 e r 
flouting thc \\at.cr reg11lario 11s can clamage 
the crops of all farmers in the same irriga
tion block ... ,,,., 

I ovanstående citat torde det vara lä tt att läsa 
in sarnhävd , tegskifte, gem ensamt under
hållna hiignader i kombination m ed bete på 
inägor och utägor. 

"C11stomary rcgulations help keep such tra
di ti o na l systems or alloca t.i o11 of resources 
worki11g s inoo th ly ar villagc leve! , hut wh en 
communities arc> co11 tc>ncl ing for thcsc re
sources. cspecially for water, t he higher au
tho ri tiy has to be hro11ght in as arbi ter."100 

I d e tta citat to rde m an med lätth e t kunna 
urskilja komponenter motsvarande byalag, 
byordning och häradsrätt. 

Jäm/örancle .1mnmanf attning a-o 
exemplen 
Av exemple n torde framgå att o rganisation 
av an läggandet och uuderh ålle t av bevatt-
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, mgssysternen före ter mycket stora likheter 
-ned motsvarigheterna för sven ska hägnads-
-· <te m. Arbetet organiseras inom den bru-
...:irgrupp som är direkt berörda av kanale n . 
:..-nderh[tll är en gemensam a nge lägenhet 
~1en huvuddelen av detta arbete sköts en
-~ilt av brukaren på en viss given del av sys-
-cme t for vi lket brukaren har ett tydligt in-
:i1·id uell t ansvar. Underhåll tar vidare en 

· :,rhållandevis liten del av den totala arbe ts
~:den i anspr[tk men måste samordnas i tid 
c h rum. Regler om underhåll och procluk

·:on inom rame n för en samhävd/ bytvång 
:.1stst~ills av kanallagen själva . Ombud som 
,; '-'!:e r att beivra brott mot föreskrivna regler, 
.1nwara för at t produktionen funge rar och 
• , m ha r dömande makt utses också d e 
:and kanallagets clebgare. Samarbete kring 
en 1·itala procluktionsförutsättningen, be
..:.an ingssystemet, kan in begripa flera kanal

..,.5 som då har att inbördes komma överens. 
,_-p psdr svårl ösl iga konflikLer som ej kan 
.ösas på den lokala nivån finns i de mer ut
._ ecklade systemen möj lighe t att lösa tvisten 
1id högre instans. De nna har dock inget in
lresse att under normala omständighe ter 
lägga sig i den lokala rättsskipningen inom 
·anallage t. Skrivkunnighet eller den adrni
nistrati1·a kompeten s som en organiserad 
,tat, p:1 en övergripande nationell niv[t äger, 
:tr e j he lle r förutsättningar för produktio
nens genomförande. Detta to rde betyda a tt 
)rganisationssäu och sama rbe te kri ng den 

1 i tala produktionsfon nsättningen har hög 
.ildcr och bör ha funnits med som integre
:-;c1d del i j ordbrukssyste met redan när detta 
.mroducerades elle r i tiden st rax därefte r. 
\'idare tycks d enna typ av arbets- och sam
.trbe Lsorganisation kunna äga bestånd under 
:11:·ckct lång Lid så vida inte någon av pro
i uktionsförutsäuningarna förändras radikalt. 

.-\Ila exemplen torde genom sin uppe nba
-,1 parallelli tet skänka .v!eyers förm odan om 
:iägnadsreglers höga ålder ökad digni tet. 

En avslutande reflektion 
::n inte he lt o rim lig ta nke i sammanhanget 
· •rde vara att all bybilclning i j o rdbrukseko-

nomier föru tsä tter samarbete me llan by
born a för a u möjliggöra jordbruksproduk
tionen . Vidare torde d eua samarbete i hög
sta grad vara frivilligt från börja n . Såled es 
skulle anledningen till all bybildning vara en 
önskan om samarbete . Myrdal beskriver 
fenome net i följande ordalag: 

"Cårclar som ligger i n ärheten av varandra 
kom mer au samarbeta. Så skapas de t vi kal
la,· en hy, och sådana ha r funn its i årtusen
den. Samarbetets innehåll varierar dock och 
därm ed ocks,i byns föru t~ättningar."2" 0 

Därmed inställer sig frågan vad som var 
grunden för samarbete t. Tidigare forskn ing 
h ar riktat in sig p,1 att försöka förkla ra teg
skiftet/ open-fields systemen utifrån huvud
sakligen två bevekelsegrunder, riskspridn ing 
och st rävan e fte r kollektiv kontroll . Enligt 
riskspridningsteorin skulle de spridd c1 tegar
na medföra au var och en fi ck sin a 11 clel av 
b[tde bra och säm re jord samtid igt S( ,m års
mån och mikroklimatets påverkan på den 
enskildes tegar i någon mån kunde buffras. 
Tanken om kollektiv kontroll ~ir kopplad till 
att tcgskifte i ägoblandn ing, många och re
lati1 t små tegar spridda på e n relativt stor 
yta, gjorde det omö jligt a ll åstadkomma e tt 
större, fysiskt sett, samlatj ordinnehav i byn . 
Om det inte gick att åstadkomma stora sam
manhängande block av åke1jord under en 
ägare skulle incitamentet för någon j orcläga
re i byn aLL försöka köpa upp de andra går
darna vara m ini malt eller att försöka göra sig 
bred på de andras bekostnad. Vederbörande 
skulle ju in te kunna få några stordriftsför
delar då e tt ston ägoinne hav inte skulle ligga 
samlat i ett stycke på grund av tegskiftet.w1 

''De bägge teorie rna för tegs kif tc ts fortbe
ståud u tesluter in te varandra, man kan Lex . 
väl tänka sig e n utvec kling d~r fö rs t r isk
spridningen var den domin e ran de fak to rn 
men att sedan den kollektiva kontrollen blev 
n1er \·äsentlig".:?11? 

Ovanståen de två teorier, riskspridning och 
kollektiv kontroll, formule rar sig med ut
gångspunkt i tegskifte ts konfiguration på 
inägornarken. Gemensamt bete och sam
hävd hör till bi lden men dessa utgör, vad jag 
kan förstå , in te kärnan i någon av teorierna. 
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Ekonom-hisLOrikern Staffan Grancr efte r
lyser i sin ,whanclling förklaringar diir sam
hävdens inflytande på både inägomark och 
uLma rk diskuteras. Han skrive r: 

" 1-1 un1clsakl igen har diskL1ssionen 0111 fiinno
derna euro peiska byo rgan isationt'r ternlt'raL 
au fokusera på tegskifret so111 det rnesL kom
plexa och s,·;°1rfiirklarliga inslaget. So m jag ser 
d e t vore det önshän a tt i större utstriick11 ing 
också diskutera sarnhä\'Clen i dessa sannnan
hang. Det gäller inte minst fiir s,·enska förhål
landen där ,·iclsträckta salllfiillda llllllarker p;'\ 
m{1nga bålt spebcle en central roll i bondcbc
f.ölkninge ns försö1:jni11g."""·1 

Kuln11·geografen Birgitta Roeck Hansen har 
i eu nyligen utkommet arbete, utifrån ä ldre 
historiska kartor, aualyscra t byarnas i Väster
boLLen och '-Jorrhottens kustland f) si ska or
ganisaLion . IIär synes de ;i]dre byarrrn uunär
kas m· all va1je gård för sig iir orngi\'en av en 
gå,dsgiilda. Här ligger gårdsbebyggelsen men 
ocks,\ en icke O\':'-isenrlig dela,· gfö·dens åker
mark. Till bilden hör också en större s;irhäg
nad och tegskiftad åker där flera e ller alla 
gårdarna i b yn har andelar. Tegskiftesåkern 
;ir vidare be lägen p ;'\ lägre liggande delar a1· 
inägomarkcn son1 genom landhöjningen 
kunnat tas i anspråk för odling efter del att 
h)'ll anlades. Roeck I lansf'n menar att teg
ski f'tet ;ir alt. betrakta som n;'\got som är in
fört i eu sf'nare samrnanhaug och möjligen 
diirför kan kopplas till e tt ökat s,·euskt poli
tiskt inflytande. Tegskiftet skulle eYeutuellt i 
denna kontex t kunna ses som en geme11s,un 
grund for e rr centralt skaLte uuag .~" 1 Hon 
skri\'Cr au: 

"ncir tcgskihcsåkcrn infiirdf's h lf', . d eLJ ct l 
komplement som fogadf's ti ll det iildrc rna rk
ägosystemet, ,;i1Ia11 CLJ hun 1clcle l , ett ur d t> 
enski Ida gå rdarnas s, m·i n kel" , ,,·. 

1 d e tta samm anhang torde samh~i,·clen och 
behO\·eL m· samarbete rön u :tgot a nn at än 
rent :tke rbruk. Roe ck Ha11sen hänvisar 
bland anuat till den stora roll som fram
föral lt fo,ker meu ~iven andra typer a,· G'mgst 
bör ha spelat for de iildst,t byarnas försii rj
ning.2'"' Vale t a ,· a n läggningsplats g;'\r också 
troligen tillbaka på de ua lörhiillande: 
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"De n f\siska organisatione n a,· niarkcn ino1n 
en bebyggelse ä r a,·passacl r.ill det akwella 
1·esursuuwtrjan<let som i sin tur har kriil'l e n 
s,irskild form av social s tru ktur. Denna strnk
Lur ha r utg jort eLJ arbe tso rganisat io n och 
haft sitt urrri·ck i olika former m· ägande och 
nvtt_j;1nde a,· ek til lgängl iga resurst>rna."00

' 

I detta sammanhang 11;i1wisar bon också ti ll 
ku lturgeogrnfcn Mats Widgrens undersök
ningar av ste nsu-;ingssys tern fr;'\n äldreiirn
åldern och beb yggelsen sorn hångde sam
ma n med d essa. Här förekom ett troligt 
samarbeLe kring betesdriften på u tmarken 
medan odlingen och ;'\krama var enskilda? '' 
I dessa system och de som följer unde r yng
re j;irnå lcle rn an tas boskapsskötsel n ha ,ari t 
viktigare än åkerbruket, dock fanns h e la ti
den en intim koppling mellan ,'ikerbruk och 
boskapsskiitsel eftersom ;'\krarna gödslade~ 
regelbttndet. Samarbetet kring bet:esclrif'ten 
fortsaLte.~"'' 

Om \'i nu åtenäncler ti ll den inlednings
, is ställda fråga n 0111 vad som ,ar g runden 
för samarbetet i d e med eltida byarna tord e 
d et , a ra gausLt klart att samarbetet kring 
bt>t esdrifren ~ir det iildsta inslage t i bysamar
betc t. .\ilycket La lar för au tegskihel i s ig sjäh· 
intt> hehön:r ,·ara elen direkta orsa ken til l 
bybilcln ing samtidigt sotn cletla rela ti1·1 e n
kelt skulle kun na inl <" mrnas och ce men teras 
inom ett redau befi ntligr samarbete om
kring hcresclrift och u tmarkens resurser. E n 
s;'\dan slmsats skulle o cks:t 1a ra i linje med 
Mt>yers på rii ttshistorisk grund ntnna kon
klusion. [ denna uL,·eckling har hågnader a1· 
olika slag haft sin gin1a plats och der as be
tydelse torde ha iikat i takt m ed au åkerbru
ke ts relaLiYa andel a\' e ko nomin ökade. Sär
skilt tydligt to rd e cleua bli i bygder dår td
och tresiide infördes i en fa sL gärdesorgani
sat ion under tidig m ed eltid, 1000- 1200.~1

" 

Be tesa reale n p[1 1ttrnarken begr;insadcs tro
lige t1 i takt m ed a tt allt mer lll,trk odlades 
upp o ch därrn ed ökade ocks:1 träclesgärdets 
be tyd e lse som betesresurs. Den na u tveckling 
torde ha len till ökade kra,· på hägnaderna. 
b:1de på mängde n h;ignader samt deras håll
fasthet och fysiska styrka d :t be tande djur 
förekom på inägoma rkens u-;iclesbe te. 
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KAPITEL 6 

Gärdesgårdens utbredning kring 
sekelskiftet 1900 

.\\· stycket "Definitio ne r a\' Lerm er och lw
~repp" i kapitel I framgår förhop pni ngs\·is 
.mj;ig in te anser del \'ara n:igrn princip iella 
,ki llnader i särtet all uppföra och konstrue
r,1 g~irdesgårdar a\· u·;i . Uppdelningen mel
:,m kor t- respekLive långlagd gärdesgård är 
en akadernisk kategorisering som helt kan 
,kyl las på den klassiska emologin och dess 
lins kan all beskri\·a .follilwll Il/fil med hjälpa\· 
u tbredn ingskartor över bestämda föremåls
kategorie r på grunchal av en typologisering 
aY dessa. Fokus \·,tr i deua arbete riktat mot 
,ll l fin na o likhe te r snarare än att beskri\a lik
he te r. J ag komiller arr ha motsatt utgångs
punkt i m itt arbete. De kategoriseringarjag 
~ör nedan utgår ifrå11 en sträYan au beskri
\·a de likhe terjag tycker mig se. Därmed bl ir 
m in framställning någoL förenklad jämfört 
med en trolig \'erklighet. J ag har \·iclare \'alt 
de tta fö rh åll n ingssätt med ranke på elen 
,l lllnparLacle geografiska d istributionen hos 
de inko1nua svaren . 

Jag kommer 1·idare atr presentera ett an
tal 111bredningskartor base rade p:1 den fö ru t 
omta lade prickkartan. Jlär vill _jag återigen 
:;iira läsa re n uppm;irksammad på de be
'{ränsn ingar en såd an kana bar, som tid iga
re rele reraLs i kapitel 4 . De på kanorna 11t
markeradc gränserna for en \·iss företeelses 
,!lbredning och förekomst ;i:· inre exakta. 
De tta då del är omöjligt att inifrån ett antal 
.:('eografiskt u tprickade belägg för en före te
c- lse uttala sig om hur det ser ut i området 
mellan n·å e lle r flera prickar. SärskilL om det 
-prickfria" ligger i grii11sen mellan t\·å ut-

bredni11gsom råden. Dock har jag i de föijan
cle uthrecln ingskartorna 111gåLt ifrån att de 
prickfria områdeua inom det skrafferade 
ornråcler fakLiskt ÖYerensstämme r med fo1·
h .°dlandena i de socknar vilka är represente
rade a\· en prick.Jag vil l poängtera au det ~ir 
S\·årt att u trala sig med någon stiirre preci
sion om gränsområdeua. 

I karta 7 nedan harj ;:ig skrafferat cle11 bild 
a\' han kg;irdesgtirdens u tbredning som s\'a
ren på fråge listorna ger. I tiden represem e
rar kartan sekelskifte t 1900. Vidare görs i 
kana 7 ingen sk ill nad mellan l:U1g- respek
ti\-c konlagd gärdesgård. Karta 7 ger heller 
inge n information om hur pass \·an lig gär
desgården \·ar. 

A\· karta 7 ovan fra mgår illl h ,1nkg~irdes
g{1rden förekom ÖYer hela landet rned någ
ra rn undantag. Förhållandena i nordl iga 
l.appla11d sam t la ndskapets Y~istra dela r är 
os~ikra. Dels på grund a,· k:i llmaterialcts re
prt'sen Lation rnen ocks;'\ då jag i kartan in Le 
tagit h;insyn t ill exakt hur högt Ö\·er ha\-ct 
eller hur lå ngL norr lll odl ing var möjlig. 
Liknande synpunkter kan läggas p~i skraffe
ringens \jsrliga avslutning i.J~imtland . Hä1je
dalen som ej alls ;ir represen Lerat av något 
s\·ar p;t en l'rågelisLa är dock inkluderal. ~\1itt 
mest exp licita bevis för hankgärdesgård i 
d etta la ndskap är e n bi ld i E.U.s materia l 
fr,'tn Svegs tingslag och Lins~ills socken .~ " 
,\yen h ~ir ä r avslu tningen i v~ister hypotetisk . 
l\'orchjsrra Dalarna är också osäkert trots att 
represe ntationen i öwigt för landskapet ~ir 
relati\'L god . .J ag menar all hägnacb forrn e n 
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Karta 7. H ankgärclesgårdens u.tb1edning kring sekel
silijtet 1900 efter j,'ägelistmalerialf't. 

följer odlingen, varför det nordl igas le beläg
na hemman et/ fäboden borde uppvisa gär
desgård, om nu kontroll vore möjlig. 

För Värmlands och Dalslands del har jag 
låtit skrafferinge n stanna vid riksgränsen . 
Även denna avslutning är hypotetisk. Här 
liksom i red an n ämnda landskap beror ut
bredningen ytterst av var odli ng vari t möjlig. 
Dock är d et naturgeografiska läge t annor
lunda, varför odlingen kan antas ha fö rsig
gått på de höjd- och kl imatlägen de t h är är 
frågan om. 

Landskape t Boh uslän är helt utanför ur
bredningsområdet på karta 7. Två av land
skapets fem svar anger en kel stenmur som 
d e n typiska och mest förekommande häg-
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nadstypen, både i norra och södra Bo hus
län.11~ Alla fem svar nämner en kel stenmur. 
(Se vidare kapitel 14) . Eu sva1~ E.U. 37 994. 
uppger dessutom att Lrähägnader all Lid är a\· 
tillfäll ig karaktär och dessutom relativt sena. 
Svaret tidfaster dessa till tiden efter 1890 och 
sätter dem i samband med avfolkning och d)T 
arbetskraft. Således skulle de n dyra arbets
kraften tvinga fram en övergång från vallning 
av djuren till att stänga dem inne med någon 
fo rm av hägnad. Tre av de fem svare n näm
ner att valln ing var vanligt före 1900. Från 
Inlands Torpe härad och Västerlanda socken 
i Göta ~ilvs dalgång uppges att gärdesgårdar 
var vanliga före 1890. Svaret sätter hägnads
typen i samband med fårskötseln och tillskri
ver ti llbakagången till nedgången i fårstam
men. Nedgången sker under 1890-talet.2 1:l Etr 
foto från Rullarens härad och Naverstads 
socke n, på griinsen mot Dalsland, visar dock 
en kortlagd gärdesg:U-d.214 Troligen bord e j ag 
därmed låtit inkludera gränssockna rna mm 
Dalsla nd och Västergötland i skrafferingen 
men har avstått från detta. 

För Hallands de l har j ag låtit skraffering
en gå strax över landskapsgrä nsen. Sj u svar 
av total t elva nämner gärdesgårdar av trä. 
Samtliga dessa svar kommer frå n skogssock
narna längs g ränsen till Västergötland och 
Småland. Blekinge uppvisar en liknande ut
b redning som Halland. Skogssocknarna i 
landskapets norra de lar före te r o lika typer 
av rrähägnader, däribland han kgärdesgård. 
sam tid igt som de mer kustnära inte gör d et. 

Skå n es nordligaste härad er, Västra och 
Östra Göinge, h ar gärdesgårdar av trä. 215 

Situationen är troligen densamma som för 
Bohuslän, Halland och Blekinge. Skogssock
narna har gärdesgård. Dock saknar landska
pel i stort gärdesgårdar av trä. 

Ö land saknar däremot helt hankgärcles
gårdar medan Gotland represen te ras av 
denna hägnaclsform i alla sina fem sva r i mitt 
material. Dock ange r ett svar från När sock
en, sydligaste Gotland, att enkel m ur av sten 
ä r vanligare. Trakten är dels skogfattig och 
dels ligger kalkstenen i berggrunden så nära 
ytan att det är svårt att göra hål för störarna. 
J o rdmånen är fö r grund.216 
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Kapitel 7 
Den morfologiska och funktionella 
skillnaden mellan hank och vidja 

Hank eller vidja 
I figur 23 nedan visas den principiella skill
:1aden mellan en hank och en vicija . Bild A 
-,isar en hank. Som synes är elen ringformig 
uch omsluter störarna i störparet utan att 

korsas mellan störarna. B och C visar hur en 
,icija anbringas kring ett störpar. Hä r börjar 
'.na n med att sno den smala änden av vidjan 
ru nt en av störarna. Vidjan förs sedan kors
,is mellan störarna i sLÖqJaret i ett antal varv; 
i regel minst tre överkorsningar. Ovanifrån 
ser det ut som om vidjan är slagen i en åtta 
mellan och runt störarna i sLörparet. De t är 
under denna process det är viktigt att vrida 
, ic\jan kring sin egen längdaxel så att elen 
inte kn äcks när den slås runt störarnas ut
sidor. 

Figur 23. Skillnaden 
mellan hank och vidja . 
. -1 = hank B wh C illust
rerar hur en vidja släs 
runt ett stö1pa1: Notera 
a ll den ringformiga 
ha nlin, träs J;å utsidan 
av s /Ö1/Hll-PI orh slås där
med inte emeltrm stiirm0 

na i stö1jiaret vi/het 
1•irljan gö1: Efter ULM.As 
frågelista 11 r J 5 H iigna
der s. 6. 

Hela gärdesgården bygger på spänn ings
teknik. Störarna i störparen s~itts ned i jor
den V- formigt i förhållande t ill gärdesgård
ens längdriktning. De lutar all tså snett utåt 
ifrån mitten på den tilltänkta gärdesgården. 
Under själva stängningsarbetet måste stör
paret tryckas ihop in mot mitten så au störar
na står lodrätt. I denna posi tion strävar de 
att återta sitt V-formiga ursprungsläge; de vill 
fjädra utåt. En hank eller en vidja hindrar 
dem dock från att göra detta. I figur 24 visas 
detta schematiskt. Den undre raden visar 
hur störarna trycks ihop till lodrätt uppåtstå
e ncle. 

P {1 bilden överst till vänster sänks en hank 
ner över störparet. När denna kommit på 
plats och på rätt höjd över marken släpps 

C 
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Fip;11r 2-1. Sd11'111atiskl l11iirs11ill gmo111 gihdPsgå,dm i 
1)(/

0 v i11/({,f 1110/ rlP1s /ä11gdrikt11i11g. Hiir i//11s/1na.1 
1ml lelmi.1/w shi//11orln i lu111/w11 orh 11idja11v a11bri11g-
011rlP sam/ ji111ktio11. 

·rörarna. Hanken lases d ~in ·id i siu r;ina bgc 
m· störarnas ur,'ttfj~idra nclc kraft. Det är allt 
så i princ ip d e 1111a haft som bär upp tyng
d e n a,· de gärdse l som ingär i konstniktio
nen. 

\'ic\ja n som \' rids p å stiirpa rct ö,·erst til l 
höger i fig11r 24 anbringas direkt ocl1 behö
\'er .illtsii illle t riis ö,er d e t samman h!\l lna 
s törparct. \ 'idjan ha11teras som ett sty\'l rep. 
Samtidigt som elen \Tids kring sin egen 
liingclaxe l, d å den snos om störarnas )'ttcr
s iclor. drar den ihop störparet och låse r d e t 
i upprä tt ställ ning. Efte rsom ,·iqjan . lås kor. -
\'is kring störarna låses ele n mycket fastare 
kring störparet och riskerar in te p ."1 samm,1 
sii rr solll hanken att med tiden börja glida 
ned:n på stiirparct: ef'ter första \'int e rns snö. 
Vidjan C11n gerar 1111gcfär som Pil spik son1 
in te rubbas i första tager, fö rutsatt atr störar
na har LOrkar ordentligt c1;1 ek sä tts i_jonlcn. 

Han ken ä r ,·idare ofta tilh-erkad i för\'äg 
n 1rför det går rörh:illan de,·is s n abbare att 
stän ga m ed bank. Vidjorna dären iot tas s0111 
regel fär ka i a nslu tn ing til l stängningsarbc-
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te l. Ytte r ligare en \'ikLig skillnad är att ban
ke n inte ''bygger p ,'\ höjde n " p ii s::umna sät t 
som en ,·idja. El'te rsom vicUan slås i ett antal 
n tr\' \'ilka ligger ö,·e r \'arandra koJJ1111e r elen 
a tt ge 11pplto\' ti ll srörre m e llanrnrn mellan 
g;irdsle11 ~in 0111 h an k a1wäncls. 

Om fördelar re p e kti,·e nackdela r m ellan 
lian k och \'idja skriverJoha n Krnf'trnan 1765 
f'öUancle: 

" ,\ tt hiif'ta och binda stiira rnc , brukas som
ligstädcs hank, samma11\\'ricl c 11 ar ändan af 
c ,1 eller flere granq\\·istar. 

Berördl' hank. fö rmenas \\·ara starkare än 
ba nd al' ung:-i trå. samt kunna n7·ttj as fl c re 
g,111gcr. cl,, gärdesg;irde n bl i,· omlagd. skal 
och kunna fås langt hirra rc och fö rfä rd igas. 
niir som hälst. iifo·en om \\'intcrcp,·ällar och 
m o rnar, e ll er da Ctl o h7·ggcl igir wåck r h:-illcr 
folke t ino m hus. 

:\len p,i e n del s tiillcn brnkas med l'örde l 
granqll'istar, ungcfadigen af l' ll fingers riock
lek i s torii ndan. Hwi lb sedan de bl if'll' it nå
got wån11dc . b indas o mkring stiirarne. Böra 
de u11clcr siel!\,·a bindningen något \\Tidas, 
sa au ek c:j matte bryta ,ig . Denne hi11d ni ng 
g() r o tH-' keligen g~i rdesg~trdc 11 l;ingL l'astarc. 
än h;in ka11 ;irhallas genom hanke r".~1; 

Ett ,·iktig1 påpekande i san1rnanha11gt>t är att 
hank o ch vidjor a,· b :icle lö , ·- och barrträd 
liar arn·:in ts till en rad olika ändamal annat 
iin för a tt stiinga g:irdesgarda r med. Han k 
och ,·icUor \'ar bonclesamh:i llets sn1:irc och 
"st:tltråcl" inna1J d e n senart' \'ar 11ppfu nnen . 
Den norske e tnologen O,·e r\rbo Hiwg ha r 
skri,·i t en 1:u1g utikel 0111 cl Ptta i Nor\'eg.~1~ 

.\,·en ett a,· min a fragelistes,·a r frå n Väster
botten uppt> h å lle r sig m ycket kring ,·idjean
,·;inclning och h ,1r up p e n bara lik l1ete r med 
Hoegs arbere."1

'
1 

Hankens geografiska 
utbredning 
r\tt an,·ii ncla hank vid s täugandet a\' en g ~i r
clesg~ird iir d e t ursprungliga sättet att stiinga. 
lllc d rötter ner i tidig m ed e ltid. Hanken har 
också L'.'ttt g e namn till h e la hägnadskon
sl r11ktione 11 : lu111hgä1rfr,sg/lrrl. U n cler de n tid s
period som s, ·a1-cn på frågelistorna re p i·esen
te rar är det dock re latin o ,·an ligt att s tänga 
g:irdesg~1rdar med han kar. I karta 8 nedan 

.,r jag mark, 
:, !tank :in n 

_.irdesga rclai 
__ , bank ock 

.ig;n adsu n cl 
:ika typ e r , 
tn\;\'ar: gri nc 

-'. ni r de svar 
- r alt hank 
~,ndes i and 
.. 1, t a nger at 
te ,lutits. 

o m syn e 
.tdiim n ats i 
~t bc l~igg i : 
.rnk am·iind 

,,.ir frå n Mee 
, JC ken , o mt: 
:elaren omt 

: -, eld 1858 i I 
:e på hetinf 
,1c1u an\'änd 
u1clra s,·ar fr 
.:;i,·;rnde Jane 

-.lrnn1an han i 
:1a 11ppgifL. J 
,1,, risk att i 

_i rdesg{1rcl i 
m,rnt' r på Al 

Fvlkla tri, 
, ,·a r ,·i I ka n; 
1;:ird csgå rcla 
.rnger s,·ar cL 
, idja a n\'än< 
,rörpar sam 
figur '..!5 ned, 
.ir u tsa tta e ft, 
ka ht>mort. 

Råmateri 
hankti11v 
Hank tilln .:rl 
triicblagen g: 
,tan1 111ar ka 
be n :i111 n as I 

föregå n g na 
~, ·ar hcgagn< 
della mate r 



-- h.in
iDa ... j_~-

1.in;~ 

erdcn 
nell.in 

oell.in 
a li"6" 

ir dii. 

r.:i.d 
nat 

tan k 
h 

:ur 

·1.irjag m a rkerat de p latser chir S\'are11 anger 
..1l t hank i1nnu fö rekom vid nystä n g ning a\· 
_.i rcksgå rda r. De LLa ~ir en \'iktig distinktion 
i,1 hank ocksa am·iinds i \·issa n1 o m e 11t a\' 
1:tgnad s u11cfrrhå ll sam t kan före konrnia i 
lika L)-pe r a\· in- oclt utpasseringsano rd

:,ingar; g r indar och led.Jag ha r såled es ute
-h ni r <le srnr som endast inne h ålle r b ehigg 
· j r a n hank t illverkades for a\·salu e ller a n-
.incles i andra samma n hang . S\'a r som e n

-:a,t a n ger att h ,tnk användes förr ha r likas,1 

.tc ,lutits. 
0 111 synes n ed a u har norra Sve rige h e lt 

.telämna ts i karta 8. Detta då jag ej har n:1g
.1 belägg i rn i11a norr ländska svar for att 

_,,111 k a111-;:in des i gärd esgårdarna . Endast ert 
,\,lr frå n .\lccfrlpad, Sköns ringslag och Alnö 
, ,e ken . o mta lar att ha 11k a 111·ä ucles.~~0 .\kd
:~• laren omLalar att e n ~ildrc m a n , som ,·a r 
-,d el 18:)8 i 'Ne rpes suc ke n i Finla 11cl, st,'i ng
_,.. pa heLi ng å t bönderna p a Alnö. Denne 
.. 111 anv:i11d e sig a1· hankar. Eftersom inga 
·1d ra sn1r fråu .\ ledclpad elle r fra11 d e 0 111-

_,11 a11de la ndskapeu 11 iimne r h,1nkar idena 
,,m tmanlrn11g lrnrjag ,·alt a tt b ortse !'rån den

n c1 uppgift. J ag tror n iimligen att de t är e n 
, i~~ risk att man n en i fråga lärt sig stiinga 
~ä rclesg:U-d i Finland och fortsatt på samma 
l ll,lller p;'\ Al n ö. 

F)'llda tria nglar anger enskilda frågelis t
,,-a r vilka nä m ner att !tank a 1w iind es när 
'1,'ii rd esga rdar n yst~ingd es. Fyll d a k\·adratcr 
,u1ge r s\·a r d~ir <.: 11 ko111bina tio n a1· hauk oc lt 
1·id ja a 1w~indes; e n !ta nk i b o tte n på rn1:je 
,törpar samt ova nfö r denn a t\'å ,·id jor. Se 
figt1r 25 nedan. B{tcle Lriang lar och haclra tcr 
,i r uLsatt,1 e frer d <' e n skilda s,·a rens gcogralis
ka hem o rt. 

Råmaterial till hank samt 
hanktillverkning 
Han k ti lh'erkades a, en e lle r g ran. För b{1da 
u-;iclslagen gi:ille r a t L gremu/ kvistar e ller s111å 
, ta111mar ka n a111·ii11das . De sen a re b ru kar 
bL·niirnnas td11i11gor e ll e r sjlmt/s/m1!1/ 1JHiil 
tö reg{mgna a1· tr~idslagsn amnct. Oe lksta 
,ya r begagna r o rdet kvisL isLället för g re n 11 iir 
d etta material fö rs p:'l tal. L im p lig längd 

Å. Hank I gardesgard 

■ 
Hank i botten fOIJt av 2 
v•dJor pa storparet 

100 km 

Ä.ar/(I 8. /-lr111k a1111r111ds 11irl 11ptä11g11i11g av gii,r/es
gr1rda,: 

h g11r 25. Sc!tl'lnoti,kt tvrhrnill i 90 ' 1110/ giirdesgr1r
de11s /ä11grlrikt11i11g 11i/ket 11isar hur e11 ko111/Ji11a/io11 
0 11 hr111// orh 11irlj(/ har r111vii11ts fia ril'I l'IIS//i/da .1/ör
/Ht11'1. ljip1· l 'f,,\/1\ /28 ]9. s. 16 . J ii.11e !tiirar/ orh 
Um11~/wg1 .rnrkt' II i \ ·r,n11/r111d. 
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anges vara 1-1,~0 me ter och grovleken i 
t jockänden mella n 1/2-1 tum. Alternativt 
maximalt så grovt a tt det g ick att vrida med 
hä nderna. O avsett om sta m e lle r g renvcd 
används kan utgångsmaterialet i enstaka fall 
klyvas om det ä r for grovt. Detta sker efter 
värmning. Vidare re nsas småkvistar bort så 
att end ast en liten ruska i toppe n h ar barr 
kvar. Därefte r v~irms kvistarna och spröten 
över e ld för att bl i mj u ka och böjliga. 

' .Jästa moment är a tt vrida h an kkvisten 
run t sin egen lä ngd axel ti ll dess fi bre rna 
släppe r frå n vara ndra i sid led . Detta görs 
medan kvisten fortfarande är varm. Först 
därefter förfärdigas själva banken. T ill den
na används 1- 3 hank kvistar.22 1 De n förs ta 
kvisten formas till en ring genom au slå lil l
ände n, de n klenare toppänden, runt grov
ä nden på kvisten. Ringen skall ha en inre 
diamete r av 5-6 tum e lle r 15-20 centime
te r.222 När sålund a en ring av rätt storlek e r
hållits tvi nnas åters tode n av lilländen r un t 
ringen. Därefter snos ytterligare en e ller två 
kvistar runt ringen till dess att behövlig grov
lek erhållits. Ett svar från Villstad socken och 
Västbo härad i J ön köpi ngs län beskriver 
föregåen de m omen t på följande sätt. 

"Såda n ha nk kallades a ll rnänt. ringhank, som 
gjordes genom a u i to ppen boja ihop vicljan 
till en lagom stor ring, nida om Yicijan ett 
par gånger, så att den icke brö ts a,·, sticka 
grovändan genurn rillgen , vira 0111 ringen 
med vilijan , s{t å terigen vrida vicljan, st icka 
storändan genom ri ngen, vira om den osv. 
tills ringhanken blev färdig," .""' 

Notera au d etta citat anger omvänd arbets
ordning, samt att vidja n, hankkvisten , vrids 
kring sin egen axel allt eftersom arbetet fort
skrider. J d et fö regftcndc exemplet var ju 
ha nkkvisten färdigvriden i sin h elhet innan 
~jä lva han ken fö rfärd igades. Ett svar från 
Ålems socken och Stranda hä rad i Ka lmar 
län anger att de f;'.i rdiga hankringarna skul
le vara av o lika gockle k, grövst vid foten och 
fi nare_ju längre upp på störparet de si ttcr.21

·
1 

Ett antal av svaren anger också att värme
be handlingen ger en ö kad hållbarhet mot 
röta å t banken förutom att värmningen gör 
han kkvisten mjuk och böjl ig. Några svar 
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niimncr särskil t att enkvistar inte be höver 
värmas för att kunna vridas. (Jag tror a tt 
de tta fö rhållande också har au göra med när 
på å re t han ken tillverkas. Tas en han kkvist 
under savticl på våren går det att vrida den
na u tan foreg:1cndc uppvärmn ing oavsett 
om ele n är av g ran elle r en) . 

J ag n ämnde inledn ingsvis i d etta avsnitt 
att h an k som regel gjord es i fö rväg. De tta 
gör att h ankti llverkn in gen vanligen inte 
skedde vare sig samtidigt elle r i fysisk närhet 
av d e n plats där man skulle stänga e n gär
desgård . H anklillverkning kund e ske som 
vin te rarbete framför öppna sp isen eller på 
en utvald p lats i skogen med god tillgång på 
torrt bränsle till elden . H it fördes sedan ut
g[mgsma terialct och h anktillverkn ing vid
tog. Som regel kunde ett helt årsbe hov till
verkas vid ett och samma tillfälle, eller under 
n ågra d agars arbete. Enda undan taget kun
de vara om både hank och vicija användes på 
störpare t som i figur 25. Då kunde han ktill
verkn i ng ske i samband med st~ingningsar
betet eftersom vidjor ändå som regel m{1ste 
värmas över en eld invid stängningsplatsen. 
(Se vidare under rubriken vidja). förhållan
det att h ank tillverkades i förväg gjorde ock
så att banken kom au bli en produ kt vilken 
kunde tillverkas för avsalu och ej en dast för 
husbehov. 

Det fi n ns vidare en tend ens i svaren att 
trädslaget en fö redrogs fra mför gran. En 
prisup pgift från Bj urgärns socken och Karl
skoga h.'.irad i Värmland styrker eventuellt 
detta forh ållande.225 Här uppges att e n hank 
beta lades d ubbelt mot g ranha nk. 

De t finns också spridda uppgifter i d e 
enskild a svare n som und erstryker a tt han
kcn skall läggas om stö rparet. så att den ut
slickande grov~inden alltid komme r nppåt. 
Som regel motiveras inte detta förfarings
sätt, om d et e ns gör de t, annat än med att 
detta är det räu a sättet: att förfara på. ( I-Tan
ken i figur 25 är sau på rlill s~itt). Tre svar 
förklarar det hela med a lt om motsatt förhål
lande är för ha nden - att ban ken sitt.er u pp 
och ner - kund e trollkun niga män n iskor 
tjuvmj ö lka ko rna från den nedåtr iktad e 
grov~in cleri. ~~" Eftersom dessa tre svar h a r 
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olika geografisk h emort, (Väste rgötland, 
\·ästmanland och Södermanland) tror jag 
a tt denna föres tällning h ar ston förklarings
\·ärde då någon teknisk grund för detta för
hållande svårlige n lå ter sig upple tas. 

Vidja 
Det absolut dominerande sättet att nystänga 
gärdesgård i folkminnesmateriale t är med 
\·idjor.22; Ur.gångsmateriale t är huvudsak
ligen detsamma som för ha nk: trädslagen 
gran och en. Granen har en klar dominans 
i materialet, dock finns en del regionala sär
d rag som det går relativt lätt att urskilja . Det 
kanske allra tydligaste tekniska särdraget är 
o m vidjan huvudsakligen används kluven 
e ller okluven. J karta 9 harjag skrafferat de l 
om råd e där vicljan anv~indes kluven vid ny
<tängning. 

Som framgår av sk rafferingen i karta 9 
a1wänds en viclja kl uven p{t l~ingden i hela 
\"o rrland samt d elar av Svealand. I hela 
Götaland och delar av Svealand används 
okluvna, runda vidjor. Således begagnas 
okluvna vidjor i område n som ej är skraffe
rade. Hä,jedalen saknar skraffe ring då inga 
, \·a r inkommit från de tta landskap. Likaså 
\"ärke vars enda svar redovisar au hank an
\·äncles därstädes. För Uppland och Väst
manlands del förekommer kluvna och 
okluvna vid jor p aral]ell t i fr{tgelistsvaren. 
Dessutom saknas i stort sett regelrätta svar 
ifrån södra och sycliistra Uppland samt M~i
larstranden i Västmanland varförjag har valt 
att strecka skrafferingen i dessa la ndskap. I 
\'ärm land domine rar den kluvna vidjan to
ta l L. l de t angränsande Da]sland anger ell 
S\ar frå n norra d elen av landskapet, Vedbo 
härad och Ärtemarks socken, att man förr 
klöv unggranar vi I ka användes som vicijor. 22

" 

Eftersom mitt ma te rial samtidigt saknar svar 
fd n sydvästra hörnet av Värmland får skraf
fe ringens skarpa avslutning, på gränsen 
mellan landskape n V~irmland och Dalsland, 
anses som hypotetisk. 

Det finn s en mycket tydlig koppling mel
lan valet av utgångsmater ial för vidjan och 
förhållandet om vidjan används kluven eller 

~ kluven 

D okluven 

100 km 

Karta 9. Inom det skmffm-ade området används en 
kluven vidja. Hä,jedalen iir Pj skraJiem l då jag sak
nar belägg.från detta landskafJ. 

okluven. Används vidjan kluven har smågra
nar nästan undan tagslöst använ ts som u t
gångsmaterial. Således beskr iver kar ta 9s 
skraffering också d et område i landet där 
utgångsmaterialct för vidjan huvudsakligen 
bestod av små gran buskar kring sekelskifte t 
1900. 

En kluven vidja fu ngerar p å samma sätt 
som en rund. Den enda egentliga arbetsmäs
siga skillnaden är att en kluven vicija aldrig 
vrids om kring sin egen längdaxel för att få 
fib rerna att släppa från varandra och d är 
med bli mjuk och bqjlig. De n enda vridning 
som görs ä r under momentet när elen kluv
na vicljan korsas över me llan störarna i stör
paren. Detta görs då det är viktigt att vic\jans 
kluvna sida al]tid är vänd inåt m ot störens 
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}'tters ida. I fi gur 26 rn,·d ,tn ha r jag försö kt 
illustrera d etta . 

Figur 26 förestä ller e tl srörp,ir i ho rison
tf"I I geno msk~irni ng där en klu,ell ,·icija föres 
mella n de t\'å sLörarna . Det är de t streckad e 
pa n iet a,· ,·idja n , so m p ile n i bi lden p e ka r 
på, om n ids en ha ln ,·,u,· unde r ö,·c r kors
ningcn. Detta medför a tl vidjan s kltm1a sida 
a lltid Yettcr mot stö re ns yttersida n~ir ,·icijan 

D \ \ 

Figur 26. Srfl r,111atislr slriss i jr1gd f,n1/lfliliv öva hur 
r' II l!lu1w11 11idja vrids ett hri/11/ 11r11,1 11111/,,r del all den 
Jiir:, mdlr111 :,/ömrno i stiiljm ret. \ 'rid11i11gm slin i rle11 
dd 1111 v idjo11 ;0111 iir slrn-/mrl. 01'11 h/11111/(/ sidr111 ov 
vidj1111 slw/1 ol/t1d 11111"0 i11r1/ 1110/ störm, ytlN5ida. 
ll/11slmtio11 m, fi1fallaff11 . 

Figur 27. Bildt1'xle11 till origi11riir'I lyrll'I': I l11,~;rp1i111; ou 
små w 111uir till giirdesglird.,lmnd. ''s11eg··. !:Jter 1:·. 1 ·. 
5-1600, ,\ Ia 11gslwgs ,orlren orh Jösse hiimd i \ 'iir111-
/a111/ 11r 1912. Foto .\I. f.:eyla11 d . .Veg.111: 13. A .oj. 
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!'öres run t stören . I 11get a,· s, ·a re n n~im ner 
egen tligen ,·arför del skall ,·ara så . Pe rso n
ligen 1ror jag att e 11 klme n vidja som slogs 
om störpar('L på mo tsau sätt, m ed den kl u,·
na sidan ut,h. skulle fl isas upp. Fibrerna som 
är belägna i d en kl urna ytan skulle släppa i 
ända rna och spreta ut. D.:inned skulle siih-a 
vidja n bli s\'agare . r\11alogL med de tta resone
ma ng tror j ag de tta är orsaken ti ll a tt lagg
baucl, o m de är klurna, sl:1s ru n t laggkä rler 
eller tunnan på samm a s~itt; med den kluYna 
sidan i11å t mot brlet. 

U tg:rn gsniate ria leL för kluv1ia ,·icljor be
star so m o,·,rn nälllnts hun1clsakligen av små 
granar d le r mera sällsyn t a,, e n buska r. r\ua
logt med u tg:1ngsn1ateriakt fö r han kar be
nämns dessa so m regel gran- elle r m -tel11 i11K
a r. Terme n slöri11gan\'änds också i samba nd 
med de t senare triidslaget; e n-.1/öri11g. S,·a ren 
från Hälsi ngland fö nnt'cllar ä\'t'll termerna 
lrru- oc li lf'll11dgra 11 samL gran-siölling. Ett snll' 
f"ra n i\ leclclpad reclm,isar u lu:·cke t 11ara-gran. 
Cppla nd o ch Väs1manlancl a1w ii 11 de r Le r
men sjJrö/101; föregånget av träclslagsnamnen 
en elle r gra n . 

In o m d t' l skraffe rade 0111råcle L i kana 9 
har j ag 26 höjd uppgifte r på granLe ln ingar 
sanll 7 grode ksuppgifter. I ,~i ngduppgif'l e rna 
saknas e ndast ifr~tn Lapp land bland d t' reclo
,·isacle landskapen meda n grndeks11ppgi f'l e r 
saknas hell fr~in landskapen Lappland, :--Jorr
bo tte n , Angen n a nla11d , Gästri kla11d o ch 
\ 'äs trna n.la ncl. t\lå1 L<:11 a,·ser \'id arc g rallle l
n inge n d iir ele n st:1r i s koge n . En lämplig 
gran skall li a t' n höjd a,· ca I metn och hål
la 2,:J-:1 ce11ti111etl' r ,·id ro 1. Vida re aug·er e tt 
s,·ar rr:u1 \'iinnlancl att lii111pliga g ranar är så
dana ,·ilka lia r n1xiL u nde rt ryckta och sam
Lid ig t har en b ·istrt'n stam p,'\ 05- 0, 75 me te r 
sam t ä r li ngertjocka ,·icl roten. 

Li11gden p:1 smagranarna ligger i in Len·a l
let p."1 0.7- 1,20 meter. Eu s,·ar frå n Dala rna 
anger dock en maximal lä ngd p:1 2, I me te r. 
Avs lutn ings\'is bö r no teras a tL då och då 
dyke r uppg ifte r om att g ro,·a gran kYista r 
ocksa begagnas, Yilka alltid ,uw ä nds kluvna. 

I figu r 28 nedan ·ker arbe te t a tt k)yya ,·id
jan Fr;tn t0ppen 111ed hj älp aY e n kni\'. I-fa r 
går dock äsiklerua isär i J"dgelistmateria let. 

h!f:111" 28. På /, 
· uljr111 ifn1n /1 
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·läk~ :il'dt111 isi. 
{, m a. Fiirr/w1. 
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Figur 28. l'å bildm klyvs 
· ·idja 11 1(,-å11 lo/J/H' II 111ed 
hjä/jJ av en kniv. 1'irlj"r111 
tliiks sedan isär 111NI liii11-
-ln 110. Föreko111111er bas-
11i11g m, v idjorna skn kly11-
11i11ge11 r'}ler det alf vidjan 
, arit i eldm . l:jtn Uf.M.A 
I 15 18, s. 19, Kö/a so1km 
,, f, jlJs.w, hiimd i Viirm-

1and år 1945. "/id111i11gen 
fr 11tfiJ"rd av .-1. J: By/mg. 

Eu antal s1·ar hävda r mycket bestämt au en 
1i cl ja skall klY'as ifråu grovänden me d hFilp 
a1· e n yxa, båda me toderna förekomme r. Se 
figur 29. S\"a re n som hyser inlorm,Hion om 
att kl)'\'a , ·icijor ~ir dock ense i de t art l'idjan 
, kall kl )Yas efter basniug uti fall sådan före
kommer. Se 1·iclare neda n . 

Ser man till karl a 9s oskralferacle omdtde 
- där okluvna vidjo r a1w~inds - domine rar 
g rankvistar total t som utgångsmarerial fö r 
,·icljan. Uppgifter om att e n- och gra11Leluing
a r/ spröt samt kYistar av en a m·f-incls fö re
kommer från de flesta landskapen, dock inre:> 
Lill 11ärm e lse1·is i samma uts1.räc k11ing som 
grankl-istar. Cndantag utgörs al' Cot.lancl. 
! lä r anger samtliga fem s1-,-tr små enstauunar 
,olll 1·an ligas1.e materialet till 1·idjor. Td a1-
dc gotländska S\"aren nämner dock au gran
h ist ocks,l kan a nl'änclas, Cememarnt för 
a lla de t re ö1-riga u tgi111gsmatcrialen fi r dock 
a 11 de begagnas okl u1·m1. ;\Jågon enstaka 
g:lllg ka n del fö re ko mma att cnsta mmar 
kh 1-s om d e anses för grm·a. 

'.\1ärkligr nog in neh{tlkr de flesta s,·are n 
inga måttuppgifter for h ur en grank,·isr skall 
, ·a ra beskaffad for a ll passa ti ll e n 1-ic~j a . Eu
clast några fä uppgifter ;ir för handen. Frå n 
Östergötland anger t1·~i s,·a r e n lfogd på 1-
1.2 meter. Från j ii11köpings län komme r e n 

figur 29. L11 v idja k!yus med ltjril/J rm _rxa. ··,\ 1a11 siil
ln_rxa11 11101 g10vri11rlm jH7 handel orh tatnyxan orh 
hr111rld giim 1iil/shap 11101 r' 11 s /11/Jhe. ·· Teckning 01/, ri
lol r1terfi1111s i I 1/,i\l.A 10025. s. 36, 8odsjö so1kt11 01h 
Htt1S1111rls tings/ag i jiimtlrmd å ,- 1936. 

uppgift på 3 alnars längd: 1,8 mt'le r. Ytterlig
ga re e tt /"rån Kronobergs lä n anger en iinsk
l'ärd lä ngd a,- l,'.l mete r. Ett s1·ar frå n Got
land anger e n längd mella n 0,75- 0,9 me te r 
som l~i mplig för en gra nkl·ist. Fiir e nstarn
mar p.'\ Gotland red01-isar ett svar en liiugd 
JXI mellan 1-3 aln ar: 0,fi- 1 ,8 m e te r. 

Emlas t td s,·a r anger önsh;ircl grol"iek i 
histe11s gn)l'ände i form a1-e n ~iffernppgift. 
Det go1h111clska S\'arel a nge1· 1/ '.l tum och e tt 
s1·ar fr;'.\ n Jönköp ings lä11 l t1 1m : 1,75-2/• 
centimeter. (En uppgift som avser ensta m
mars grm·lek i fr,111 Kronobergs 1{-in redm·isar 
1 / 2- '.ij 4 lll 111 ) , 

NågoL rikligare duggai- de ,·erbala besh i1-
ninga rna . Gemensamt för d essa är au gran-
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grenarna skall vara långa. En del svar anger 
ocks~t att de skall vara raka . Sedan går upp
gifterna n ågot isär vad gäller det träd som 
vidjan skall plockas ifrån. Två svar anger att 

de t skall vara vidjor från unga träd, ytterliga
re två anger en ålder på lämpligt träd, 20 år 
respektive 15- 40 å r. Av två svar framgår ock
så träd som växer på mossmark som särskilt 
lämpliga. Lämplig grovlek på grangre nen 
anges som fingertjock respektive fingergrov 
i två svar. (Jämför med cita tet från Kraftman 
1765 ovan). 

Vanligen användes en lövkniv eller riskniv 
när vidjorna togs från träden. Fdn de t Syd
svenska höglande t finns några enstaka upp
gifter om att man även klä ttrade 11pp i trädet 
vid d eLLa arbete . Från Norra Tjust h~irad i 
Kalmar län samt frå n .\!orra och Södra Ved
bo härade r i Jönköpings lä n samt sydligaste 
och iisi-ra Östergötland omtalas ett speciellt 
ver ktyg avse tt att. skära ned YirUor med som 
kallas lwx eller lielwx. Det består a,· e n gam
mal avbruten lie på ert upp till 5 mete r långt 
skafr. Se fi gur 30 nedan. 

I avsnittet 0111 lunk nämns att hankkvis
tcn som regel värms över en eld inna n h an
ken förfiirdigas. Detta ä r även den vanliga 
metoden för vidjor oavsett om de skall an
vändas kluvna elle r okl uvna. Samtliga land
skap utom Bohuslän och Dalarna redovisa r 
de tta förfaringssätt som vanligt förekom
mand e, ('.\Tärke ingår ej d å dess e nda svar 
anger au h ankar användes och Hä ,jedalcn 
u tgår som vanligt då svar saknas från d etta 
landskap). För Gästrikland anger två sva r a ll 
vidjor värmdes över e ld men d å e ndasl om 
grangrenar var utgångsmaterialet. Endast 

4 
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ett av svaren frå n Dalarna nämner att vidjor 
basades, v~irmdes, med d et tillägget att d et
ta gjordes ibland. För Västmanlands del 
nämns basning endast i samband med hank
tillverkning. 

Beaktas svaren landskap för lan dskap ä r 
det pMallande vanl igt au ett eller fl era svar 
inom va,je landskap innehåller ytterligare 
information e lle r kommentare r kring bas
n ing av vidjor. Dessa kommentarer kan delas 
in i tre tematiska gruppe r: a, togs utgångs
materialet lill vidjorna i saven be hövdes 
inge n eld för att göra vicijan n~juk och böjlig; 
b , basning av vicljor utfördes e ndast om det 
var kallt e lle r alternativt om arbetet utJördes 
lidigt på våren; c, g·enom att basa vidjor blev 
dessa starkare och fi ck ökad livslängd. De 
enda landskap som ej lämnar dyli k informa
tion är svar från Lappland, Norr- och Viister
botten, .Jämtland, Söderrnanland och Öste1~ 
götland. 

SammanfaLtas ovanstående kan man kan
ske säga att i mitt mate rial är det m insl van
ligt, dock ej ovanligt, a tt basa vidjor Värm
land. Diiremol är det ovanl ig t att göra de u a 
i Dalarna, Gästrikland samt Västmanland. I 
Viinn land och Gästrikland tycks vattenliigg
ning m· färska vicijo r vara en vanlig met:od att 
hålla dessa mj uka och fä rska från e n dag lill 
en annan. 

Vidare tror_j ag att tiden på å re t då stäng
ni ngsarbe te förekom ha r stor be tyde lse , i 
kombination m ed klimatet. Likaså om det 
rörde sig om underhåll inför betessläpp el
ler om nystängn ing. (Me r om detta längre 
fram.) Basn ing av vid jo r är e n vanlig metod 
men elen är absolut inte nödvändig alla 

Fi.g ur 3 0. / )p/ översta JörmuUet i figumn iir en löv
kn iv, eller ,isbit, och det nn/,p en kox. Efler J);\ /. 
2465, \läslra Ti:m,ch soclim, Al/bo härad och Kmno
lmgs län samt UL1\IU 22444 Östra R yds sorlm,, 
S/iärkiwls härad i Oslngötla11d. Se äve11 figur 77 och 
figu r 80 i Slolle 2000, arbete I, s.128 orh s. I JO f ör 
y11n/igc11r exempel jH1 lövlmiva·r. 
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:anger. Uppgiften om att en värmebehand
'.mg ger ökad livslängd åt den färdiga vidjan 
.ir t~inkbar, då det inte kan uteslutas a tt upp
. • i. rmn ing av vidjans yta kan ge ändrade för
.. w;ättn i ngar för nedbrytande organ ismers 
erksarnhet. Dock torde in te några parallel-

.cr kunna drags med den idag förekomman
-:c \·änn ebehandling som anvä nds för sågat 
oa rnirke. Denna metod fö rutsä u er att trä
, t\'Cket upphe ttas till en in re temperatur av 
:.n0-21(fC un der tre timmar. Vedens egen
-~aper ändras kemiskt. En bieffekt är dock 
..,,u rräscycket blir sprödare vilket inte kan 
:l.ra någon fördel i händelse av att det skul

'.c \ara en vidja avsedd att vridas om e r.r stör
pa r i e n gärdesgårcU2' ' 

Det vanligaste utgångsmate rialet för vid
ja n är en grantelning, kluven, e ller en gran
~\·ist, okluven .2:

1
" Entelningar e ller enk\·istar 

,\'J1es vara mindre vanliga att basa. Den mest 
pla usibla förklaringen till basning a,· vidjor 
.ir troligen en önskan att erhålla en vidja 
,om ~ir mjllk och böjlig . Likaså kan det tän
kas att klyvningen av vidjan unde rlättas om 
\i djan är varm. 

.Hitinti ll s har vic~j an i texte n behandlats 
,om en enskild förete else varför d et känns 
1-irnligt att sätta in den i sitt rätta arbetsm äs
,iga sammanhang genom att citera ett fråge
listsvar från H allingebe rga socken och Södra 
Tj ust h~irad i Kalmar län .2

:
1 1 Svaret är inläm

nat av Hanna Gustavsson och bygger på per
sonlig e rfarenhet. 

"Band och vidjor tog(s) mesta\· granar, d e t 
,·ar att kläura upp och hugga ned ![inga sta1° 
ka victjor, de klö,·s ej u ta n togs ru nda men 
värmdes Cö r all gå och sno dern, det e ldades 
i n ii rheten, och en man fic k stå vid e lden å 
(baka vidjor) vejjer det var imc län och äve n 
pigo r fick gå n1ed å göra det, det fi ck jag 
göra på min förs ta plats på en mindre bond
gå rd . Eke by hette gårde n , d å var jag 17 å r, 
det rnr ej något trevligt jobb, och det blåste 
och va r kallt, röken korn ögona au svida. 
O ch g,·,lllvicijorna smarrade när man höll 
dem över e lden med d,· 11 finaste änden, oc h 
så ,·ar de t au \·ända dem om och basa dem 
ä,·en i ståränden, 111e n de fick inte \·ara i e l
de n för länge så d i brändes, kådan slog ur a,· 
,·ärmen och fastnade på händerna, so111 ble\ 
svana av kåda och smet, och brändes gjo rde 
det även s:1 det var nästan med det viirsta 

arbetet j ag varit med om, men det var inte 
lö 11 t att jäm ra sig, då bara skrattade bonden 
fö r det \·ar in te något svårt menade han ban
den kunde ej göras i förväg, ut.an d en långa 
ba kta vidjan skulle slås orn varm, och de n 
drogs då å r om stavern så hå rt det var möj
ligt, då b lev banken fä rdig, där elen var satt 
ja det till g ick så att arbetarn tog vidjan och 
hii ll den grova iinden i högra handen och 
med elen viinstra lade han om den lina ä11-
den mellan de båda stavrarna så snodde han 
\'i djan någo t, och lade så om ele n om de 
båda stav1:arna helst 2 varv, och drog så in 
d en grö,·sta änden i ko rs mellan sta\Tarna , 
det , ·ar nog svårt och hiinderna blev så ci11n na 
bara efrer en dags arbete , av ansträngningen 
kådan och ibland gick skin ne r av, och då van 
s,·eddan m,,ngdubblad j a bankarna van ju 
avlångt rnnda, allt efr e r stavra rnas sidor, som 
d e d rogs åt om, som en 8 kunde de bli , Cör 
att elen grövsta ände n på vidjan lades å kors 
öve r e me llan de båda stavrarna, skillnaden 
me llan hank och ,·icija varju den a tt vicijan 
,ar lång å slak sådan elen n ,r huggen och ris
kad och sedan värme!. någon hank fanns ej 
Cörn den \Ticl its om staHarna. så virljan ble· 
till hank fö rst när den d ragits å t av arberarn 
på giirclesgårde11, där satt vicijo rna sedan 
ornsnoclcla, och ,·ar då ha11kar som höll går
desgftrden k\'ar,'· . 

Innan vicijan, el ler för den delen hankkvis
ten , basas ö,·er eld skall grangrenen / g ran
tclningen befrias frfö1 småk,·istar. Endast e n 
liten ruska lämnas kvar i toppens sista 10-Fi 
cm. Det är denna åtgärd som döijer sig bak
om o rdet riskarl i citatet. Deua är ett gene
rel lt förfarande som g~iller för hela landet 
oavsett om en grangren e ller en granbuske 
skall användas eller om vicijan begagnas klu-
1en e ller okluven . I figur 31 på omstående 
sida visas en bunt med vicUor vilka är fa.rcliga 
att basas. 

Används vicljan kluven i gärd esgården 
sker klyvningen som regel efter det au vidjan 
har basars. Detta moment sker antingen från 
grovä nden elle r från toppen. B,°icla sätt före
kommer. Yxa och kniv används vid klyvning
en. Se figur 29 och figur 28 ovan. 

I citatet anges det vidare att vicljorna inte 
fick vam i elden Ji!1· länge så alt di brändPs. 

Detta är också e tt generellt påpekande i alla 
s,·ar som diskuterar denna de talj. Ett svar 
beskriver det som att räu temperatur har 
uppm'\tts när det bö 1:jar pipa frå n grönbar-
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l-ij;11r 3 I. Fn b11n/ giirdesgc1rdwicljor av gm11 villitl 
har re11sals(rc111 sidokvistar 11/0111 liingsl ujJ/J i lojJ/m1. 
E/ier DAL 2-165. \'iislm '/imr1s sodm1. Al/bo härad 
och Kro11obe1g, län. 

ken. Svaret understryke r också att om vidjor~ 
na hriin ns för hårt bli r de spröda.2

:
12 En an

nat srnr anger att "vid jan skt1l le hållas i elden 
precis så långe att barken bö1ja spricka". 2:u 

Ytterligare några aspekter p ;t att basa vid
jor !ångar följande citat. H iir Iörn rsärrs at t 
bagaren - den pe rson som utför basningen 
i S\·arel - är försedd med handskar sam l \är
rner knippen med \'icijor: 7- 8 p;t e 11 gång. 

"\'icUek11ippe 1 kastades i elden llled s10riin
dan i dess bon re kan t under det alt bagaren 
höll i kn ippets to ppända. Efrer en stund ,·än
des kni ppet så, a ll den sida so111 ,·a r it ned, 
korn npp,h och efte r en kon st11ll( I logs 
,·idjorna 11 r e lden och höllos !lled lill änclan i 
d en na , dock b ion nägra ögonbl ick. Då de1 
börj,1cle :1 s111a1re (sinatrrn , spraka ) i de har-
1:imnade riskYis tarne i ,·idjornas toppar, skul
le bagaren ratt.1 om knippets s10r;i11da llH'd 

ena arnie11 och springande begi,·a sig ti ll 
den plats. där hängningcuj11st pågick.""" 

Eu sista aspekt på hank och vicijm i-ir ajåh·a 
de dialektala benämningarna, dels pit ut
gångsmateriale t och dels p,1 den fard iga 
ha11 kc11 och \'idjan . I oyan a nförda c itat a\· 
Hanna Custa\'sson gör hon elen åtskillnaden 
au g rangre ne n beH~i11111s \idja ända till den 
stund d:t den sitter fard igHiden runt stör
paret i gärdesg,"trden; 11ågon ha 11hfa 11 ns 1')fö111 
de11 vridits 0111 slavmma. Dctra :'.-ir ganska \·an
ligt forekommande i S\aren. Meddelaren / 
inforrnanten talar om hank. hå n kar, hänken 
etc. rncu niir så personen i fråga beskri\·er 
h t1r banken tilh e rkas och framförallt nids 
om störparen fram går att personen talar o m 
det so1njag i lllill framstiillning kallar \'icija . 
:vlin uppdelning mellan hank och YicUa görs 
sål t1 11da p;t en morfologisk och teknisk 
grund: ej utifrån språkliga liiinsyu . 
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Generellt kallas vidjan for bond i hela 
Norrland. l svaren frän Norrbotten, Ånger
manland samt H älsi nglan d sätts ibland fö1~ 
leden hap,0 /lwga-framför o rdet band; hag( a)
band. \iled bcmd a\·ses både den fardigvriclna 
\ idjan i g~irdesgården samt ntgångsmatcria
lct för vidja n så fon d ella är avverka t eller i 
van fall avverkat och uppkvistat med endast 
e n ruska kvar i toppen. I S\'aren från Ånger-
111an land sam t Ilä lsinglancl förekommer 
~iven ordet ba11dslaka1· i det se nare samman
hanget. För Cästriklands del förekom m er 
båd e ord el band samt te rmen l!rtnk i ht>t:vdel
sen vicija. Band/bandar är även elen gä ngse 
beteckningen för vicija på Gotland . 

I ÖHiga d e la r av landet beuiimns vidja 
som vidja; s,'\ fo rt utgåugsmaterialet fo r vid
jan är a\'Verkat kallas det vidja. f',ven så när 
elen sitter i g:irdesgården . Del mycket tydliga 
u11dan ragt> t mgörs av Värmland. H ~ir be
nämns \·icijan so lll svPg i b:tda d essa fa ll. T 

några fall begagnas uttrycken sulk, svofk, siil/1 
salllt gå/bond i samma betydelse och sam
manhang som ordet bandsialw.rgör i meller
sta och si>dra l\orrland. 

Sornjag inledningsvis påpekade fii rekom
me r det i 1n ina svar från Sc'iderman land , 
Dalsland, Väs te rgötland, Rohusliin, H alland, 
13lckingt> samt hela Småland att \·ic!ja kallas 
l1/111l1 fas tä n det de facto rör sig om en ,·icija. 
Deua förh[tl lande to rd e helt kunna förklaras 
utifr:111 det fak111m at t en ;ildre benäm ning 
för en viss företeelse har en tendens att leva 
k\·,ll' längre, rent spr[tkligt sett, iin sj;ilva före
teelsen i sig aj~ih-. Ett ext>mpel ~ir ordet skogs
huggare . Namnet torde rimligen gå til lbaka 
på atl man högg ner träden med en yxa. 
S;:'\gen in troducerades i skogsarbere 1111der 
sista k\·arta let a\ 1800-taleL. Skogsarbe tar
kå ren fortsatte att be trakta sig sFih·a som 
skogsht1ggart> in till den stund de helt ersat
tes a\' skörcl,1re; eu aHcrkuingsmask i11 som 
~i,·en k\·istar samt apterar stockar i lagom 
längder. D:1 blev man isr:illet maskinförare. 
L1ucler de nna period hade timm e rsv,msen 
crsarrs a\· både bågsåg och motorsåg i skogs
a rbetet . lnget fällu iugsarbcte hade d [t ut
fiins med yxa p,'\ Ö\·er 100 år. 
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Kapitel 8 

\ lirke till stör, gärdsel och stöd 

tor 
:->r a ll få en u p pfattning om ,·ilket e ller vi l
,a trädslag som a nvändes ti ll störar harjag, 
.rndskap för landskap. gåu igenom vad de 

-nskilcla frågel ists,·,ffen anger i denna fråga. 
::>e tta är således en regel räu frckvenssLUdie 
·,n· r h ur ofo1 ett Yissr. t rädslag näm nsjämfiin 
·ned andra trädslag i s, ·aren. Detta betyde r 
i dare at t resultatet inte he lt sj~ih·klan kan 
-,,·e rsättas ti ll h 11r van ligt det ,·ar med ett \'issr 
-r-ä clslag. 

De rvå mest dominerand e och samtidigt 
\·a nligast före kommande trädslagen, vilka 
.rnges som lärnpliga till stör i Crågelistrnateria
let. är gran och en. Gran, Picea abiPs, förekom
mer inom hela g~i rdesgårdens 11tbrednings
irn råde medan e nen har e n mer begränsad 
nbreclning med avseen d e på detta anväucl

n ingsom råcle. D e t sena re förh:t!I anclet har 
<1ken samband med kli ma tologiska förhål
;,inde n . Enen, .f1u1iper11s ro111111u11is, fin ns i 
he la la ndet. men an ta r in te trädform inom 
he la sitt utbredningsomr(tde .2'

1
·' Tiä r torde 

,amban d kunna sökas 111ed frek,·ens och 
\ m nigheten m· återkommand e sniifall. I l'art 
:a ll förefa ller det m ig ,·ara den mest p la1 1-
,ibla förklaringen. I karta I O harjag skraffe
rar det o mråd e inom vilket en f-öre kommer 
,o m gänlcsgårclss tör i frågelisllnareria let. 

.-\\' karta 10 framgår a tt e nen ha1- tagits i 
_,nsprå k som gärdesgårdsstör från Anger
:na n land i no rr til l Blekinge i söde r. Kartans 
,kraffe ring kräver dock )'Lterligare ko111rnen-
1.1r. Au en am·~i n cls som stiir i gärdesgårdar 
,m näm11s från rvå svar ifrå n Ångermanland: 

' iä le ,·,1tis socken , s trax SSV om Örns kölds-

., 
fJ/ fn En används som V gärdesgårdsstör 

i mån av tillgång. 

100 km 
D'Q1 En dominerar som 
r:L.'iJ gärdesgårdsstör. 

f..:r//'/a JO. Karla11 visar inom 11if/ie/ g('()grafisht 0111-

rr1de en a1111änds till p/irrk1gårdsstör vid sidan 0111 

gran. Flrens norrlgriins är i11rit"rl Ji'ill e/ier Svmsl! 
l '/JjJslagshol! . I 954, lJrmrl 28, lwrlr111 Not urlig veg11 -

latio11, sp. 267. 
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vik, samt Högsjö socke n , norr om H ärnö
sand invid Angermanälvens mynning. Inget 
svar från Medelpad redm~sar att en skulle ha 
kommit till användning. Tre svar frå n Häl
singland omn;imner detta; två svar ifrå n dels 
Hudiksvalls stad samt den angränsad e H äl
singtuna socken och dels ett svar från Trönö 
socken strax NY om Söderhamn. Vidare an
ger ett svar från Ldusdals socken all enen in te 
a ntar trädform därstädes. Från Ljusdals tä t
ort är det ca 50 km ut ti ll kmten fågelvägen. 
Därför harjag valt a ll strecka skrafferingslin
jerna i Angermanland och H;ilsingla nd samt 
låtit dem ha ett kus tbundet läge på karta n. 
De streckade skraffe ringsli njernas geogra
fiska utbredning bör cI;irför a nses som hypo
tetisk. Dock ;ir de utstreckade med hä nsyn 
tage n till belägge ns geografiska h e morter. 
Troligt är också au e n och annan enestör 
har suuit i någon gärdesgård i Medelpads 
kustsocknar. 

Skrafferingslinjernas avslmning i Dalarna 
och Värmland är satta med geografisk hiin
syn. Dock är skrafferingslinj ernas riktning 
litet olyckligt vald då jag utgår ifrån au topo
grafin har b etydelse. Såled es tror jag att 
enen som är duglig till gärdesgårdsstör är 
knuten till de lägre liggande partierna kring 
vattendragen och sj ösystemen. Dessa är hu
vudsakligen orie nterade i NV - SO. Det nord
väsrJ igaste belägna belägget för att en anv;in
des som stör i Dalarna kommer från Våmhus 
socken i Mora tingslag. På karta 10 har d et 
givit upphov till en liten skrafleringsli nje i 
omedelbar anslutning "IV om Silj an och 
Orsasjön. Vidare har ett lite t streck marke
rats vid Rättvik. Sex be lägg komm er vidare 
frå n Le ksands tingslag: tre från Leksan ds 
socken, samt ett vardera från Bjursås, Siljans
n;is samt Åls sockna r. Dessa f)1ra sockna r 
gränsar alla till varandra och ligger som en 
svagt böjd halvmån e kring SiUans sydost
ligaste avslutning. 

För Värmlan ds del kommer den nordväst
ligaste belägna uppgiften från Östma rks 
socken i Fryksdals härads övre tingslag. I 
Klarälvens dalgång kommer de tre nord
ligaste belägge n ifrån Ekshärads socken i 
Älvda ls h~irads nedre tingslag. 
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Inom det område som i karta I O har dub
bel, tvärställd skrafferin g är enen mycket 
vanliga re förekommande i svaren som stö r 
än vad gran är. Generellt sett äger enen do
minans för detta ändamål på Sydsvenska 
Höglande t samt på Got.lan d. Dessa dubbla 
tvärställda skrafferingslinjers avslutning är 
också satta med hiinsyn tagen till beläggens 
geografiska l;ige n. 

Inom det övriga skrafferade området är 
de båda trädslagen gran och e n ungefärligt 
jiirnbördiga till frekvensen. Av svaren fram
går dock att en föredrogs framför gran i 
mån av ti llgång inom de tta område . 

Fiir håde gra n och en gäller att d e använ
des okluvna som störar. (Enestiir kan i ensta
ka fall klyvas om den anses för grov) . Gran
stör skall tas ifrå n senväxta och undertryck
ta individer som gärna också stått tätt. (Med 
undertryckt avses i detta sammanhang att 
granplan tan vuxi t npp i skuggan av andra 
större träd vilket resulterar i a ll både lj us
och näringskonkurrens fråu de större om
givande träden ger en lå ngsam til lväxt p å 
både höjden och bredden) . För au en ung 
e nbuske skall utvecklas till e n bra gärdes
gårdsstör krävs också som regel att ma n kvis
tar up p busken på ro t: för-kvistar den. ~'lti 
\.fan välj er ut och gynnar e n av buskens 
stammar genom at:t på de n levande busken 
kvista bort tänkbara konkurrenter. Sedan får 
enbuske n stå och växa till sig till dess att den 
uppnått önskvärd dimension och höjd . 

Äldre skogsbrukslitteratur tar gärna upp 
enens himplighet som gärdesgårclss tör. Nils 
Syln~n skrive r, i sin år 1916 utkoin na skogs
botaniska handbok, a tt "av o-;idform ig e n 
tagen stör är nära nog ele n bästa tänkbara" 
och fortsätter au "grenarna läm na ett ut
märkt material till bank och vicljor".237 I den 
av J ohan Arrhe nius utgivna skriftserien 
"Smärre samlade skrifter i Landthushå ll
ning", ägnas nu mm e r 15 åt "Skogens vig t 
och värde". Här skriver W M Thelaus år 1874 
beträffande enens arn,;indningsområden att 
den "lemna elen bästa hägnaclsstör ".238 

I tabell 12 redovisar jag d e tekn iska mått 
som svare n a ngivit för störens längd och dia
meter. Landskapen är redovisade ifrån norr 
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,öder och från väst:er till öster för att kun
... ,påra eventuella regionala olikheter. Näs-
_, a lla måttuppgiher är angivna i alnar, fo t 

c: r w m.Jag har räknat om dessa till meter 
ti ce ntimeter vi lket förklarar, de ibland 
zor omotiverat många, decimalerna. Ty-

.:.... "T saknas måttuppgifter i svaren från det 
-:: rade i Kronobergs län som har haft en 
, :;lagd gärdesgård. 
L.ppgifterna från.Jönköpings län, Kalmar 

, ,amt Gotland rör alla stör av en. Vidare 
de t ofta så att en e nskild längduppgif t 

'.c: har något automatiskt samband med 
:1 d iameter som anges på samm a rad i 

_ ..:nn kolumnen. 
Den slutsats_jag di rekt tycker man kan dra 

- :abell 12 ~ir att det inte verkar finnas någ-
- ,törr< . .: påvisbara regionala skillnader. 

·_.,_11 a tt ljt1ga för mycket skulle man kunna 
· _ra a tt en stör skall vara strax över 2,1 me
- la ng ± 0,3 meter samt hålla omkring 5,0 

:-1.beU l 2. Tekniska mått för de n okluvna störens 
..b.gd och tjocklek 

!)iameter i 
•iskap!l,111 Längd [!;ro"vsta iinrlrn 

-pp land 1,8-2,0 m 
2,0 111 

,c,rrho 1ten 2.0 111 

·.11111la nd 2,'l m 5,0 cm 
.\:1~crn1anland l ,8-2, 1 111 
,lcd elp,id 2- 3,5 lll 

• iålsing la 11d 2 .0 rn ~,5- 5,0 crn 

J,8-2,4 111 
'.hlarna 2,5-.::,,o cm 
.. 

p pland 2,1 rn 5 .0- 7.5 en , 
2,5- 3 m 5,0- 6, 7f, Cll"I 

(1,75cmiLo pp) 
a.~1.ergötland 3-3,6 rn 

2.7m 
J ,tergöt la 11d 1,8 rn 

'-fall and J .'1-1 ,6 lll 5 crn 

(1,875 cm i topp) 
- ·mköpings hl11 2,1 m ej över 4,375- 5,0 cm 

3 ,75-6,25 cm 

(n,inst 3,75 cm p å 
mitten ) 

:-:.,lma r län ] ,8 HI 

2,4-3 m 

..,01lallcl 1,8-2,4 111 5 ,0- 7,5 cm 
=-ronobcrg ko n 2,4111 5,0- 7,fl crn 

3,0 lll 5,0 cn1 
1,8 rn 

centimeter± 2,5 centimeter i d iameter i sin 
grö1·sta ände. 

Något som i förstone kan tänkas spr~icka 
m·an anförda p:1stående, att det i materialet 
inte finns någon påvisbar regional skillnad 
med avseende på störens grovlek och längd, 
är den på tagliga längdskillnaden mellan sva
ren från Västergötland och Halland: längd
intervallet 3- 3,6 meterjämfört med l ,3-1 ,6 
meter. 

Ur praktisk, te knisk synpunkt är störens 
längd att betrakta som ett minimimått. Stö
ren måste vara tillräckligt lång för att dels 
til!Ma an den kan sättas till räckligt djupt i 
jorden och dels tillr~ickligt lång för att en 
gärdesgård om minst 2 a lnars böjd ( 1,2 
meter) skall kunna stängas upp längs stör
paret. Att tabell 12s redovisade längder ofta 
överstiger de tta må tt beror på att det var 
brukligt att ta till lite extra. Detta lilla extra 
kunde i samband med omhägnad u tn yt~jas 
genom au den nedre avruttnade delen av 
stören höggs bort och den gamla stören för
sågs med en ny spets, en väss. Således ett sätt 
att spara både arbete och material. Dock fär 
stören in te vara för lång d å detta är till h in
ders vid iläggn ing av gärdsel. Anv~indes vid
ja vid stängningsarbetet kan i princip störar
na vara hur långa som helst förutsatt att man 
når att lägga i gärdsel över d e m. (Jämför 
med figur 41 i kapitel 10 nedan ) . Används 
hank får d e dock inte vara längre än a tt man 
bekvämt når att föra ner han ken över stör
paret Ett svar från Västergötland anger ock
så a tt stören skulle vässas i båda ändar för att 
lättare få över hanken _2:19 

Andra träclslag förekom även i detta sam
manhang . I svaren fr{m Lapplancl och Norr
botten anges tall som ett alternativt träclslag 
om gran inte fan ns att til lgå. D etta harjag 
tolkar som att tallen u tgjorde ett fullgotta]
ternaLiv och i vart fall lokalt inte var helt 
ovanlig som stör. (I detta fall rör d e t sig om 
unga träd). Ett svar ifrånJärntland redovisar 
samma synsätt. Tall som stör förekommer 
sporadiskt i svaren från mellersta och södra 
delarna av land et. Dock tycker jag mig ana 
en viss nyansering i svaren. Unga träd av tall 
togs till rner motvilligt och dessa ansågs nog 
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inte som he ll full goda alternativ. l vart fall 
om det betraktade o m råcleL begränsas till att 
ligga söder om den klirnaLOlogiska Nor r
landsgränsen : Limes Norrlandicus. Vidare 
användes dessa okluvna. 

Svaren med geografisk lwmort söder om 
Limes redovisar vidare ganska frekYen t att 
ek, Que1tus robur; anv~indes till stör. Användes 
ek av starn1·ed , ganska s~illsynt, var det rnnl igt 
art störarna klövs ut ur gröne stammar. Nå
got svar anger att ~iven klenare dimensioner 
anv~indes. I de u.a fall sk11lle stammen helbar
kas. Både grova grenar från ek och g ran ha r 
Yidare arnänts ino m cleua ornr~1de. Att så ä r 
fallet har också med klima t:e r. au giira. Ekens 
nordgräns sarnrmmfaller i ston sell m ed 
Limes iVorrlnnditus. (Se karta 10 ovan.) Vid,ire 
är de t sedan gammalt bi11t att grane n upp
visar andra form e r m ed m er slokande gre
nar och smalare krono r norr om denna linje 
vilket också detta ~ir en anpassning till snö
situationen. 

.Jag har m·an redovisat a u tall k11nde före
komma som g~irdesgårclsstör under elen stu
d e rade tidspe riod e n . Vidare, attj ag tror au 
tallen u tom i nordligas te cle kn ,ff 11ndersök
ningsområdet ej intog samrna rang halitets
m~issig t som stör av en och gran . .Jag har 
också antytt att det i dessa fa ll nog rörde sig 
om unga rr;id . Dessa antaganden bar jag 
gjort d {1 d et i frågel istsvaren också på många 
hå ll ltä1wisas till stör av fnm. Ibla nd r~iknar 
till och med ett och samma Sl'ar upp au både 
tall och f11ra anl';incls. Vidare att furan klöl's 
l'ilket betyder att stören klö,s u t ur en gröv
re stock. För landsd elen Norrland redm·isar 
två s,·ar l"rånJämtlancl , tl"å svar från \lled el
pad samt fyra svar frå n Hälsingland att kluv
na störar från torrfuror a nvändes förr. l sam
ma a ndetag gör tl'å a1· hälsingcsvaren tilläg
gf't n~ir torrfu1·or var vanliga. Dimension och 
längd a nges i e tt sYar från Medelpad vara 3 
alnar lång och 2 Lllm tjock: 1,8 me ter och :3 
centimeter. Två av hälsingesvaren anger att 
dessa kl 11nia J"urustörar blan dades med 
gra11störar i störparen; dels att en så kallad 
tjärns/är sattes i van 4-.5 srörpar, dels att en 
furusr.ör sattes konsekvent i Yarje st:örpar. En 
0ärustör ansågs h{tlla i l 00 år. 
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Ifrån Svealand anger fem Sl'ar i Dala rna 
och fem svar ifr,ln Uppland att kluvna furu
störar har a1wänts. Hä r framgår inte lika tyd
lig t att de t skulle \"ara en äld re arll"ändning. 
Dock anger ett s1·ar från Uppland att detta 
1a r 1·anligt fram ti ll 1880- 90, men att deua 
bruk upphörde därefte r. Ge mensamt för 
dessa två landskap iir dock, au när det a ngi,·
na utgå ngsmateriale t fura eller ta ll specifice
rns, ytte rligare görs det: i termer a\" torra träd 
eller rorrfuror. Ett uppländskt svar a nger en 
lä ngd a1· 31h alnar (2, l meter) för en d ylik 
stör. Ytterligare ett uppländskt svar anger en 
längd på'.) a lnar, '2-'2 1h tums grovlek sann 
att klyYstöre n skulle l'ässas i båda ~indar. Tl"å 
s,·ar if'r{m Dalarna benämner d e n na sorts 
stör som h/i/11stö1: 

Fö r Götalands del har jag totalt 42 svar 
som anger au kluYna störar fdn kiirnig fura/ 
tall am·äncles e ller hade an\'iints. Orden m o
ge n. birnig och tall är yanliga i samman
hanget när u tgångsmaterialct beskrivs. Dessa 
svar kommer från Västergötland, Östergöt
la nd , Gotland, H alland (1), Blekinge ( l ) . 
och Småland. Endast ifr,'\u Småland anger 
ett m indre antal svar att detta \'a r n:1got som 
man g jorde förr. f yra s,·ar a\" totalt sju belägg 
i Kalmar län anger deua som ett ~ildre bruk. 
De t1·{1 behiggen fr{rn Kron obergs lä n a nger 
också au detr.a \·ar något som ,·ar brukligt 
förr. Däre mot anger inget a,· ()stergötlands 
fj on on belägg e lle r de eh·a bel~igg som finns 
fdn .J önköpings län d etta som en obsolet 
anv~indning, ej helle r beläggen frå n Väster-
götland eller Gotland : fe m respektive två. 

Ett enda längdmå tt har angiYits på 3"/ 1 

alnar (2,25 meter) i e tt av s1·a ren från Kal
mar län . Ifrå nJönköpings lä n ko mmer en 
uppgift om att denna sons stör skulle vässas 
i h{1da ~indar. T\'{t s,·,u från Kalmar l~in anger 
au dessa störa r hade en mycket lång livs
liingd. Svaret från Södra Tj ust anger livsläng
den ti ll 75 å r och i svaret fr{1u Södra i\llöre 
härad anger meddelaren att h an på 1890-
talet personligen hi ttat e n s{1clan klu1·en 
Junistör i en a\" sina gärdesgårdar med år
tale t 18 1 '2 inristat tillsam mans med några 
initia le r_ t4o Vida re anger det förra si a ret att 
bruket med kluvna furu störar upp hörde 
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.! l860 med häm·isning Lill att skogen då 
-.:ide U\ ,ärde. I eu svar fr{m Kronobe rgs 

- unnerbo härad och Cöteryds socken, 
.:-i:r meddelaren, född 1832, all på hennes 

rar · g:1rd, d~ir hon växte npp, klövs både 
-- och gärdse l ur stora kärnfuror. Ett rräd 

:lera lass.~-11 Några småländska s, ar be
.,ner dessa störar somJi'n"- e llerfe, ta,·;u-/ 

_._.ir. Troligt är dock aLL Je1e gär tillbaka på 
_ dialektala benämningen pä fura, något 
j ag iute har kontrollerat. 

lm jag sa mmanfaLtar ovansdende ut
_zning om kluvna stiirar av furu Lr01 jag
c-rl ledn ing av de uppgifLer jag ha r reclo

-..:.l 0\-an - all del ännu förekom kluvna slö-
- ,1,· fu ru i ,·an fall i Öste rgöLland, delar a,· 

- ·1kö pi11gs Ein samt pä Colia ncl unde r de n 
_. ,om jag a nse r all frågelistrnatcriale t: re
.i:,enre rar i denna undersökning: å nion-

.ena kring sekelskiftet 1900. Vidare all dessa 
de tta område rogs av friska, mogna och 

_rrn,·a rallar med hög andel kärm-cd. Anjag 
, m ina sYar från norra t--:orrland inLe har 
n agra motsva rande uppgift er tror jag kan 
bero p;'\ au man i inlandel haft ett förhållan
le,is blygsamt be hov av gärdesgårdar, då 

Jen odlade arealen varit lite n, sam t att torr
:uro r i hög utsträckning använts Lill br~inn
. ed .~'~ 

En aspekL, som är a1' stor Yikt vad gäll er 
ngångsmateriale t for störar, är de o lika tr~id

,lagens motståndskraft mot röta. Ett uä<l ha r 
b<1cle kän1\'ecl och splint\'ecl. Kärm-ede n ä r 
J mgiven av splint,·eden och det ~ir i splinL
,ede ns ytterskikt smn cli me11sionstillväxtc11 
,kcr. De finition e n a,, känwed ä.r att den ty. 
,iologisk t seLt är död. Kärmnlcns t illväxt 
,öijer splint\'edens tilhäxt ungefärligen så a tt 

1 takt med att splintl'eden tillväxer i trädets 
, tte rskikt omförs äldre splintYed, belägen in
;id birnvedens yw ·e begränsning, i en ö,·er
~a ngszon till död känwed. Dock är det i 
rL'gel så att ell ungt t r~icl har en förh,lllande
,is liten kärll\·edsanclel meclau förh ~tl lande l. 
.i.r mer jämlikt i e tt grovt och moget träd. 1 
oc h med att kärnvecleu ~ir död så får d en 
,indra tysiologiska egenskaper än splint-
1eden _ Ekens kärnved är redan från börja n 
na tur lig t impregne rad mot röta vilket inte 

d ess splintved är. Tallens kärnved är f)'Siolo
giskt sett död och dessutom impregnerad 
med terpener och hartser. Dessa två forh~tl
landcn ger ett m ycke t gott skydd mot röta 
för känwecle n. Enen ~ir också "n aturligt" 
motståndskraftig mol rö La , har förhMlandc
,,is !{1g andel spl intved och har dessutom en 
lfrngsam tillväxt ,·ilket också detta bidrar till 
en tät och motståndskraft ig ved .~"' Granen 
d~iremot iir ju inte känd for att \'ara särskil t 
motståndskraftig mot rö ra i byggnads- och 
snickerisam manhang. Väijs dock undertryck
ta granar, med l{mgsarn Y~ixr. och därmed 
mycke t tiita å rsringar, psa lmboksblacl, f."1r 
man ett fo rhålla nde,is gott skydd mo r. r ii t:a 
även hos detta tr;idslag_ Således skulle e n un
dertryckt gran a,· "stördimension,. ha en bätt
re moLståndskraft mot rö ta än en ung tall av 
mots,-arande d imension. Granen ;ir vidare 
ett '"sk11ggälskancle" tr;id vilket betyder all 
den kan Yäxa skuggad av andra större träd. 
En ta ll däremot skulle i m o tsvarande läge 
ganska snabbt skuggas ihj ä l. Generellt är 
d essutom att kärnveden hos gran och rall är 
mycket Lorrare ä n splint,·eden .2 11 

Rangordn as o,·an anförda träclslag e f"te r 
rötbestäncl ighet sk ulle ek 111e d hög kärn
a nde] och kärn rik fura ha mn a på eu första
plats, t.ä ll föijda av en . Därnäst skulle unde r
tryckt gran komma_ Sämsta alternati,e t skul
le ung tall utgöra. Om rangordningeu skul
le göras efter vilket t.räclslag som haft störst 
betydelse som g~irdesgårclsstör blir ordni ng
en den orn, ·ända. I materialet dom inerar 
1lllcle rtryckt g ra n total t sett på det nationel
la planet. Söder om Limes har dess t~itplace
ri ng som mest rrehent före kommande träd
slag de lats av e n. Euen har dock troligt\-is 
,·ari t dominerande på Sycls,enska höglandet 
samt på Gotl and. Därnäst fö ljer träclslaget 
tall. Gro1·a mogua u-äd med hög k~irnveds
an clel har i nordöstra hörne t aY Småland 
och södra Östergötland haft be tyde lse som 
lc\'erantörer av kluvna störar. unga tal lar av 
stördimension följer härnäst. och då mer 
som ett ersälln ingsmaterial om annat stör
,·irke inte fanns att tillgå. Möjligen har det
ta sortiment ansetts som fullgott alternativ i 
delar a,· norra Norrland . Sist kommer eken 
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och h är tycks d et vara grova e kgrenar som 
företräd esvis h ar använts. Att ordn ingen är 
de n o mvända kan fö rklaras u tifrån främ st 
ekologiska faktore r. Fö r eke ns de l bör d e t 
fakLum a tL d e n, h istoriskt sett, va rit föremål 
för kungligt regale också h a spelat en avgö
ra nde rol l. Sfdedes borde e kens utnyt~j ande 
Lill sLÖr vara tämligen recen t; efte r å r 1828 
då regalbestämmelserna lyftes borL u r lag
stiftningen. ~00 De t krävdes dock att en löse
pennin g erlades till sta te n av ma rkägare n , 
för alla ekar som ej växte på frälsejord, för a tt 
denne fri tl sknlle kt1nna disp o ne ra ekarna . 
Kravet på lösepenning försvann först geno m 
kunglig förordn ing den 8 o kto ber 1875.~46 

Gärdsel 
För a tt komma åt vilke t e lle r vilka trädslag 
som för e d rogs ti ll gärdsel h ar jag gått ige
nom alla frågelistsvaren och från varje e n
skilt p rotokoll fört upp de trädslag som sva
ret a nger. Resul tate t ~ir således en regelr~itt 
fre kvensstudie öve r hur ofra ned an nppräk
nade trädslag förekommer som utgångsrna
teria l fö r gärdsel. Därmed säger in te detta 
resultal automatiskt någoL om h ur pass van
ligt: der var att a nvända det e na eller and ra 
Lrädslage l. De t:räclslag som h1 1v11d sakligen 
kommit i fråga som gärclsel är i n u nämnd 
rangordning g ra11, tall och asp. Gran 01u
n~imns i samtliga s,·ar som specificerat gärd
sel med angi,·en 1 rädart/ er. 

Uppg ifte r om au tall. Pi11us :,ylveslris, an
Yän des till g~irdscl saknas helt i SYare n fo'\n 
Medelpad samt Bolrnsliin. Dock är den n~is
tan lika , ,rnlig som gran för detta ändamål i 
s,·are n frf111 11orra l\onland; Lapplan cl , 
'-Jorr- o ch Västerbotte n. I nordliga La ppland 
ver ka r d e n till och m ed ha , a rit 1·a11ligarc än 
g ran . Tall ä r o cksii lika fre kve nt fö re ko m 
mande So!ll gr,tn i s, ·aren från Kalmar län. 

Asp, Po/)11/1/s lrrm 11l11, 011111:imns ej for det
ta s1fte i ware n f'riin Lappl,rnd. ;\/;irke oc h 
BoliusläE. Däremot itr ele n mer fre h ent fö
reko m mande som g:irdse l ~i11 tall i s1·ar e 11 
frå n Uppla nd, V:irmla nd och Dalslaml.~17 

Fö1· Hallands de l iir a lla tre tr:iclslagen lika 
f'rckvc nt fiirckornmancle . T F\le kinge ä r 1all 
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och asp lika vanliga . D ock anger ett svar i 
detta landskap a tt man an vände alla träds lag 
som fanns a tt tillgå för detta syfte . 

Som in lednin gsvis n ämn des ä r denna 
rangordning in te he lt p å litlig n;ir de t gäller 
hur vanligt det var att d et e na e lle r an dra 
trädslaget föred rogs. Enlig t m itt förmenande 
bö r in te grane ns förstaplats i rangord n ingen 
h otas av de tta eftersom elen förekom me r i 
alla svar. Däremot kan de t ha fun n iLs an dra 
hänsyn vad gäller tall och asp. H ä r blir nog 
frågan om aspen eller tallens lo kala d is tribu
t io n vi ktigare, sam t: a ndra alte rnat iva a n
vän d nin gsområd en för d essa två trädslag. 
Vidare trorjag att svaren från Halland , det 
svar frå n Blekinge som red ovisade a tt a lla 
trädslag a nvändes samL delar av svaren från 
VästergöLland avspeglar en situatio n där man 
in te kan välja. H är to rde Kajsa Vargs ord vara 
upphö jt till maxim: man tager vad man haver. 
Således avspeglar dessa senare svar e n trolig 
bri sLsi Lua tion . (Se vidare kap i tel 14) . 

För aspe ns del kan såd a n t som avsättn ing 
för tä ndstickfabrikaLio n lokalt haft betyd e l
se. Ett svar från J ö nköpings län anger att asp 
ej användes efter 1880 j ust av denna anled
ni ng. I vad mån lövtäkt h ade någon in ver
kan för aspens del ;ir svån att u ttala sig om. 
Lönäktens be1ydelse och omfattn ing mins
kar under elen period som mi tt ma teria l av
ser.""' l sin al'i1andling skriver H :1kan ~Jotte 
att asplii,· a ns:1gs som ett förnämligt häst
f'o der och skördades genom re plöl't;ikt.~"1 

Således re pades lö1·e11 a,· f'rå n asp kvistarna 
medan dessa for tfarande satt kvar på träde t.. 
;\.,•en stora och gro1·a t räd kunde skattas p:1 
si11 löv och d å i sammanh;rng dä r hela träde t 
fälldes. lö,et togs o m ha nd och g re n- och 
stamYcd a1wändcs i ann at s;-ftc. figur 20 i 
Slottes a,ha ncll ing utgörs a\' riktig t g ro\'a 
aspar 1·ilka fällts och sk,mats på sill lö,.~"' Asp 
a,· ele n dim e ns io ne n kunde mycke t ,·ä l 
am;i11das for ,1tt kly,·a giirdsel u r.~-., Vida re 
11ärn11cr e tt antal fr:1gclistsYar a ll asp k unde 
,rn ,·~indas ,·id täckdikning, i fo n11 a, klun1a 
skidor Yilka lades som "1 ak·' i d ike ts 1;ingd
riktning med tillräcklig t u trym me 11nde r för 
a tt sJ;ippa igcuom Yattenflöde t i cl ikt> ts bo t
te n. Diircfrcr [Ylldcs _j o rd p{t 01·a11 för. 
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RötbeständigheL ä r ej en egenskap a,· 
-.imma fundamemala vikt vad gäller gärclsel 
- J lll den är för stör. De tta då h uvudclelen av 
:-irclslena ej har kontakt med marken. (Mer 

m detta i avsnittet om underh{tll). Vad g~il
-r gran och tall begagnades dessa som både 
Ju,·mt och okluvna gärdsel. Användes virket 
~ m r. sku lle det barkas: i regel tr e ränder. 
\111·ä ndes virket kluve t behövd es inte detta 
~a tillräckligt stora ytor med bar ved tillska
:Jacles på de t e nskild a g~irdsle t genom sFilva 

hYningen. Barkning och klyvn ing få r den 
::-ffe kten att virket torkar förhållandevis 
-nabbt. Till räckligt snabbt för att. röt.svampar 
:11e skall hinna etablera sig e ller endast 
,ncler en m ycket kort tid ha en lämplig livs

:niUii med lagom fukthal t. Som regel lades 
irke t. i torn i gärdesg:1rden, i vart fall d å det 
~-JJ'cle sig om nysrängn ing. 

.-\spen an vä ndes mestade ls kluven och 
·•1,i nga svar är noga med att p:tpeka detta. 
·\lle rna tin kunde runda stycke n a nvändas -
,-an ligt. Dessa måste dock helbarkas vilket 

,;ttas t ås tadkoms om asp en höggs i save n. 
Ett obarkat stycke asp trä som lämnas i sko-

..::c-n tar röta otrolig t hickt. Barke n rycks vara 
.1ka '' rät'' eller åtminstone h:tlla kvar fukte n 
'1ka bra som en plastfolie) . 

.-\tt det 1·ar vanligt med kluvna gärdsel 
.etwlt>r vidart> art 1ngå ngsmate riale t med 
.1öch'änclighe t l'a r grö , re ä n moL,1arande för 
,tör a, gran och e n vilka båda som regel 
.1111·j11des o klun1a: gran allt id medan grm· 
L11cstör kunde klvvas i e nstaka fa ll. 

:\'ed an har jag gått ige nom frågelists\·a-
1-cu med al'sccndc p;t hur pass grm· e n stock 
, kulle ,·ara för att elen skulle anses Lunplig 
a tt klyl'a til l g~irdsel. De fr;'\ge listsl'a r ,·il b 
komme111t>rar dt>rta har ,·anligen uun·ck t 

4ro1·lcken i form a1· del antal giirdscl som 
ktmde klyYas ur stocke n . En liten grupp 
,,ar har a ngi1·i t diametern som c0 rr siffe n ·iir
dl' i t11m f'iir grii,·sta :in den a, s tocken e ller 
,o m Pil b röst höjdsdiameter p,'\ ett s1Jencle 
tr;1d."-,:! 

\ ' idare liarjag h,'Ulit is:ir uppgifter som 
h:irsrarnmar f'ran det omrack inom Krono
bergs bn cliir cle1 \'ar 1anl ig1 rne cl en ko1t
l,tgcl gärclcsg:1rcl, med en lutn ingslittjc ,om 

gick igenom tre störpar, från uppgifte r med 
geografisk he mort i övr iga delar av landet. 

i'\ästan samtliga landskap ä r representera
de av en eller flera uppgifter av det här sla
get. I en del fall kommer vissa landskap upp 
i e n fe m / sex uppgifte r. Vida re har d et om
råde in om Kronobergs län där en kortlagd 
gärdesgård var l'anlig levererat nio uppgifter 
av detta slag varf-ör det känns rimligt att göra 
en jämförelse med övriga delar av landet. 
Uppgifter i detta avseende saknas e ndast för 
landskapen Norrbotten , Närke och Ble
kinge. 

I tabe ll 13 nedan har_jag fört upp frågelist-
svarens upplysn ingar om i hur många gärd
scl en stock vanligen klövs. Sifferv~irdena i 
kolumnernas rutor motsvaras som regel av 
de t antal be lägg som finns för varje intervall 
elle r alre rnativL maximivärde . Dock harjag 
i de fall e n enskild uppgift till exempel an
givit intervalle t 2- 8 gärdsel ur en stock bru
tit ned de tta inte rYall o ch p åfört e tt belägg 
fo r intervallen 2-'1, 4- 6 och 6- 8 vardera i ta
belle n . Vidare bn de l va ra så att e n 11ppg ift. 
anger det vanligast förekommande interval
let som 2-4 g~irdsel och sam tidigt angivit ett 
maximiantal på 8 gärclsel. I de ua fall ha rjag 
påfört etL belägg i in ten·alle t 2-4 samt ett 
belägg i kolu mnen max 8. 

Landskapen och länen ä r redo, isade 
ifrå n norr till söder och l'ästcr till östn för 
at t se om det finlls n;\ gra påtagliga geografis
ka skil1I1ader i d e tta al'seende mellan olika 
regio ne r. Vidare h ar jag urskilj t d e uppgifter 
sont kommer frftn det område inom Krono
hngs lfo d är kort lagcl gärdesgård , a r l'anlig, 
cl;ir a1· tabellens något rn;i rkliga a ,·slu tning. 
Landskap där j ag l'idarc endast har 11ppg if~ 
L<:i- i fo rm a1· att g:irdsel 1·an ligen ,·ar k!t 11·na 
e ller a rt b;'\cle klu1na och oklu\'lla gärdsel 
am;indcs !tar utg:m ur talw llen . Likas;"t har 
_jag inte" tagi1 med uppgifter 0 111 stockens/ 
tr:ide ts enskilda diantetcr i denna tabell. 

. .\,· wbell 13 frarng."tr med a ll önsh;ird rwl
lighct att inte rl'alle i 2--1 g~i rdse l ,·ar de t 1·a11-
ligasr fört>knmm,lllde och au e11 stock so111 
ga,· max 8 g;irdsel l'ar den griil'sta din1ension 
so111 h;-1ntc1adcs. \'iclare linnl'r j ag alt d e t 
ill tc finns n:\gra klara geografiska skillnader 
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Tabell. 13. Tabellen visar i hur många gärdse en stock vanligen klövs. 

!.r,11dshr,/i/lä11 

l . .tppla nrl 
\'IisterblHtc11 

JinHLi nd 
.::\11gc nna11la11d 

~led e lpad 
H iilsing bnd 
Dalarna 
G,istrikbll(I 

\'!ln11land 
\·its1 111,111 h111d 

Uppland 
lblsland 
St">clcnnanland 
Västergötl,111d 
Östergi">Ll,111<.I 
I lalland 

Ji>nköpings län 
Kalm 11r lii ll 

Kronobergs län 

Långlagd 14.g. 
Gotla nd 
E..ronobergs 1;i11 
konl:-igd g.g. 

2--1 

'.! ., 
I 

I 

2 

-1- 6 6- 8 

2 

och ej heller någon skill nad i detta avseende 
mellan gärdsel som användes i e n långlagd 
resp ektive kortlagd g~irclcsgårcl. De tta äYen 
med h~insyn tagen till at r 11ppgif"rerna for 
långlagd giirdcsgård inom Kronobe rgs län 
eventuellt skulle kunna sägas stjälpa d e nna 
slutsats. 

Nedan har j ag listat de explicita uttalan
den som fr~igdistsvaren gör m ed a\seende 
på stockens/ triidets dimension. uppgifterna 
är s{1 få att j ag inte ansett d et vara mödan 
värt att göra detta i en regel rätt ta bell. 

Medelpad: Ur en stock dij r g rm·ii11det1 h å ller en 
d iameter m· 8 lllm, 20 cm, k1.111dc man få 8 gärclse l. 
L ren stock d,ir grodilldc n har en dia mete r av -l 
tum , 10 cm . fick 111,t11 2 gii rdsel. Stockar ~rö,-re ii n 
8- 10 tum , 20-2S Cl ll , i g ro,änclen ha n te rades ej. 

Uppland: Fdn e ll träd m e d 25 cm diamete r i 
hri",sthöjcl kunde man ur rotstocke n k!y,·a ut 15 
gärd sel. 

En rorsrock diir g rövsta änd e n höll 7-8 n11ll, 
17,5-20 cm. ga, 8 gärdsel. 

Västmanland: De g riivsta träd som togs ti ll giirdse l 
böl! l 1-1 2 tums diameter i brösthöjd, 27,.':i-:10 cm. 

8- !U max6 max8 11/flXIIJ )//f/X/2- 15 

2 

2 

Västergötland: Stockar B1e d e n di a111eter pi\ 5- 7 
t11n1, 12,:'>- 17,5 cm, i grm<'inclan klihs till giirdst>I. 

Östergötland: Träd me d e n diarncrn på 4-8 tum, 
l 0-20 cm, i b röst höjd arn·,indcs ,·anligen . Ej g rö1·
re ii 11 8 lllms dia 111<:- te r i lnösthöjcl. En stock med 
en diameter på 3- 4 tllm , 7.5- 10 crn , 1·,1r lagom au 
klyva till 2 gärclscl. 

Jönköpings län: Eu träd som ,·a r griiHe iill 7- 8 
centimeter i brösthöjd kl övs. 

\'ar srnckr-·11 4 t lllll , I O cn i. i g rovände n e ller där
utöve r k!ii,·s den. 

Var stocken ö ,·cr S tu1n , 12,5 crn , i groYändcn 
klö1·s ele n. 

Kalmar län: Var stocken ö,·e r •1 tum, I O cm, ,·,ir d en 
for gnl\ a tt läggas i o klme n. 

Kronobergs län*: Rullda stamm ar m ed en g rm ·ii11-
de 0lll 3-4 111l11, 7,5- 10. 1·,ir el e n rna xgrode k som 
gick a tt am·iinda som oklm·et gii rdsel. EB stock 
med 12 tums grm·ände. 30 cm . va r den g rö,·sta di
m e n sion som hante rades. 

I::n stock 111 e d 8 tu1r1s g rm·äncle, 20 cm. gay 5 
fina g;i rdsel och 8- 10 tum, 20- 25 c m , var ,idare 
den m ax imala g rovlek som hanrerad es . 

Om stocken h iill i""·er -+ l lllll , 10 cm, i grm·f~nde n 
klö1·s d enna. 

* Samtliga uppgifter från Kronobergs Lin härstam
mar rrå n el e n ko rtlagda g;irdesgårdens område. 
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Tabell 14. Gärc 

A/11 ,11· 
La 11dskap/ lii 11 

Jämtland 
\ ledclpad 
G;i,1 r ikla11cl 
\ '~irrnla11d 

\ "äs trna n la 1H.l 

l _l ppland 

Dalsland 

Södcrma 11 la nd 
\ '~ls1c-rgötlancl 

Ö,tngi>tla nd 
I Lilland 
Jönköpings hl1 
Kaln1ar län 
Gotland 
h..ro noblTg lå11 
K1,011 oberg ko 



De n e nda slu tsa ts som på d et här stadie t i 
:ra mställni ngen skall dras ur onrnstfte n de 
-ippräkning ;ir att den kri Li ska gränsen för 
,m e-n stock skulle användas rund e ll e r klu-

\c' l1 g:1r någonsta ns vid 4 tums diameter i 
..:rm·änclen , e ller st.rax därunder. Dän-idlag 
n kar de t inte Ya ra någon skillnad mella n 
ir ke avsett för konlagd respe ktiYe lii.nglagcl 

.:itrdesgårcl . 
I tabell 14 nedan harjag gåu igeuom frå

.:c> lists,,aren med ,n seencle på gärdslets 
.inge!. De fl esta m{1tten är vidare angivna i 
_ na r och ibland förekommer intervalla n
_:- \ elser ri ll exempe l 6- 7 alnar. I det senare 
_,ll er harjag analogt llled föregående tabell 
.i.knat detta som ett be lägg för giirdsel av 6 

_tl nars b n gd och eLL be lät.m for gärclsel av 7 
,tlnars lä ngd för detta landskap. Således kan 
crr s,ar ha givit upphoY till flera siffror i ko
lumnerna. 

Vidare harjag ,·alt att p resentera 11ppgit~ 
te rna landskap för landskap från norr ti ll 
,öder och från viiste r till iisre r. Landskap 
,om saknar uppgifte r i form av e tt längdmått 
m rryckt som en siffra har ,idare uteslu tits. 
Lik,om i tabell I :3 har jag håll it isär uppg if~ 
:erna ifrån Kronobergs län rued avseencle 
,m de kommer från den konlagda gärdes-

.:,trdens område e ller från de n långlagda 

.:.i. rclesg{1rde ns omr:1de . 

Tabe!J 14. Gäi·dsle ts liingcl 

ar 

"''k"J,/ liin 
(3 ) 

1,8 m 
U i 

2,-1 m 

( 5) 

J.U 111 

/ 6/ 
J,6 111 

:~Hland 

_ ·dl'ip.id 
• .:., trikl,md 
. rrnb 11d 

· , tmanland 

- pland 
_ ~l,land 
,- k rn ,anLn,d 

· -- lcrgötla11d 
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........... ma r bn 

- ·bnd 
· ... ,nobt:rg L°u1g 
--...:- 1noberg kort 
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'.l 
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Från Ange rrna nland, Dalarna, och Kal
mar län , ett svar \'ardcra, anges au det är bra 
om g;irdslena är så långa som möjligt. Ö vri
ga i tabellen ej omn;imnda landskap saknar 
h elt n;'.\gon form av längduppgift . 

Enheten för siffrorna inom parentes i 
kol umnhuvud ena är alnar: 0 ,6 rn . De två 
ast er iskerna i kol11111ne 11 10 alnar, längst till 
höger i tabe llen , representerar varsin inter
,·,d lsuppgift som är längre ,'in vad t,1belle ns 
kolnmner fönn :1r in rymma. För Upp lands 
de l är det angivna intervalle t :i m 11pp til l 8-
9 meter. f örjönköpings län är d et uppgivna 
intervall e t 4- 7 meter. 

En första rclle ktion, när tabe ll 14 skärskå
das, ;ir a n konstatera a tt svaren avkas ta t rela
tivt få längduppgihcr i form av en siffra. 
Framförallt all s:1 pass många land skap i 
Norrland har m:tst utgå av denna anled n ing. 
En rimlig sl u tsats a, tabelle n är dock att d et 
verkar som om hun tclclelcn a,· al la måttupp
gifter ligger inom intcn-alle t 6- 8 alnar; ä,en 
lcir Kronobergs hin inom elen kortlagda g;ir
dcsg:1rdt'ns omr:1de. Summeras vidare de t re 
ko lumnerna var for sig e r hålls fö ij ancle re
sulta t: kolumnen 6 alnar- 14 belägg, kolum
ne n 7 a lnar - 1 Ei belägg och kolumnen 8 al
nar - l '.! belägg. 7,,., 

,\!l in bcdömn ing iir vidare att uppgifte rna 
g;ille r hurnclsakligen kl urna g;irclsel. Okh1v-

( t / 
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na, runda gärdsel har också i hög grad kom
mit till användning. Dessa behöver på inle l 
vis falla inom d e ovan angivna intervalle n. 
De kan både vara längre och ko rtare än 6- 8 
al nar. Det beror väldigt m ycket på trädets 
form och avsmaln ing och hur de läggs in i 
gärdesgårde n . ( I kapitel 12 kommer en mer 
noggrann diskussion att utföras). 

J ag påstod ovan i d etta avsnitt att mot
ståndskraft mot röta inte var av lika sLO r 
fundamental betydelse för vale t av utgångs
materialet for gärdsel som för stör. Detta för
hållande LOrde dock inte ha h indrat att bra 
många långa och smala undertryckta granar 
vilka vari t for grova att använda som stör 
istället ha mnat som gärdsel i gärdesg{irdar. 
Vidare kan kanske d etta ha minst lika myck
et alt göra med dessa granars dimension och 
längd; man slapp helt eller delvis klyrn ings
rnomentet samtidigt som man fick rö tbe
stäncligheten på köpeL. 

Något som jag tycker st~irke r slutsatsen att 
rötbeständig-het in te var elen allenarådande 
aspekten vid valet :w gärclselvir ke är a tt tr~id 
med 20-30 centimeters briisthöjdscl ia mete r 
kunde komma på f'råga. Dessa var på tok för 
grova för att ha vuxit undertryckt hela livet 
och d~ir med forvän·ar e n viss rö tbeständig
her. 

Tre / fy ra sn1r omtalat också att g ra nar 
a,·scdda för giirdsel helharkades. Dett.a ,ar e j 
Jör att rn en snabb 11rrorkni ng, och därmed 
fö rhindra röt.a , uta n avsikten ,,11 att s~ilja 
b,1rken till g,inerie r. Litt,1st ,·ar de att barka 
0111 detta 111011H'nt urlördes i s;-l\'en på våren . 

Frågelistmaterialet har e ndast givit tre sif
feruppgiftcr p:1 hur grm·t det Lircligklurna 
g;\rdslet skall Yara. En 11ppgif't FrånJämtlancl 
anger 3 tum, en uppgift från Södcrma11lam l 
2 rum samt en intcn·allsuppgif'r Iran Gotland 
p;'\ 2-1 tum. 

Fiir att i någon 111;\ 11 kn1·ta ihop de resone
mang som jag hittilb fort orn olik,1 di1nc11-
sioner p:1 stör och gärclsel samt de tr;idsttg 
som c,-cntucl lt liar kunnat komma p;i f'd.ga 
för respekt in· iindarnal anserjag mig kunna 
konsLa te ra följande: Stör ska ll h;\ lla en cli-
11Jc11sio11 kring 2 LL1111 i rot: c11 g;irdsclstock 
kl)YS 0111 den iir grii\Tc iin cl: turn: det klun1a 

11-l 

gärdslet ligger på mellan 2- 4 tum i grövsta 
ände n . Det kluvna gärdslc ts längd ligger 
inom intervallet 6-8 al nar. Ingen påtaglig 
skillnad har hitimil ls identifi erats i d essa 
avseenden me llan virke avsett för kartlagd 
gärdesgård och virke avsett för lfoglagd . De 
upplysningar _jag avtvi ngat frågel istmate
rialet med avseende på utgångsmalerial till 
vir~jor, kluvna såväl som okluvna, och bank 
skiljer sig e j p:1 n{igot avgörande sätt f'rån var
and ra, vare sig Li ll längd eller d imension. 1 
de hi ttills presente rade resultaten överväger 
likh eterna visa vis olikhe terna generellt sett. 

Stöd 
Sätt.en for hur stöd anbringas och deras ut
seende beskrivs bäst med utgångspunkt i Crä
gel istornas typ teckningar samt någon illus
tration fdn e nskilda s,·ar f'rå n frågel istorna . 
I figur 32 nedan å terges frågelista M l Ss och 
:\I m l 44s typteckningar för h nr stöd an
bringas. 

I figur 32 kommer teckningarna a- c från 
frågelist;i \rl lS samt tcck11ingarna 1-8 fr{rn 

Km 144. Som synes är \il I :Si de t närmaste 
art be trakta som de talje r av stödets fasts~itt
ning i sjiih-a g~irdesgården medan Nm 144s 
teckningar Yisar de t h ela på lite långn: a,·
ståncl. 

TeckJ1i1Jg c1 och teckning 5 utgör alterna
tiY till ,·,tranclra. I a har e n själ\'\'11xe n klyka 
tagits i anspråk ti ll stC>cl. TTär har elen st.uckits 
in mot sjåh ·a gärclesgårde 11 framför ajäh-a 
st.örparc L. Den sitte r i spiinn mellan m arken 
och e tt av giirdslen. I teckning !"i har man 
cl:iremot ,·alt au binda in sjiiha klvkall i 
ö,·ersta ,icljau . .Jag anser, att illustratören har 
stiliserat , ·id jan till en rnnd ring- sedd från 
sidan. All ts,'\ rör det sig inte orn bankar. Sj;ih·
n 1x11a kl:·kor aY den typ som am·jncls i teck
ning .1 och a kan också ställas pan·is saxställ
da n1ot ,·arand ra: p:1 ömse ,idor a,· störparet. 
...\x sYarell f'r,\n Lappland . ;\01T- och \liister
bott('n atI di'llna :ir det i ,·art Eill ,·anligt a tt 
den na t1p a, stöd med sjäh·, uxen kh·ka före
komlller d it sti'>clc11 s:itts panis. 

Det iir ocksa uppcn bart att teckning b har 
sa111band med teckning '.t Ett rakt stiicl m· 

figur 32. Tyj 
·i·ågelista M , 
rh'l'r hur sliid 
.\/ 15, s. JO c 

3 . 
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: ,~-hur stöd a11b1i 11gas. Eftn 
\[ 15. s. JO och N m 144, s. 9. 
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6. 

4. 

7 . 

,liircl inwnsio n b inds in i st.ö1pa1 cts rnelters ta 
idja e lle r i clcu ö, crsta. I h{tda fallen kom

·ner s t.öd et att anbri ngas snett inemot stör
?,t re1, ime i 90° vin ke l mo l giirdesgiirde n. 
nen dock i s;°1 brant ,·inkel ~om möj ligt.. 1 
'J,icla fa llen b inds st.öden in i sa111lx111d med 
lll 1idja11 s;itts. Dessa rd ,·arian ler 1:·cks , -,11',1 
le ,·anligaste säuen a1 1 anbringa enkla stöd 

! ,icksack. på om,·iix landc sidor, Li11gs giir-
!e,gå rdcn . \'idare tror _jag arr teckning b 

'<)nttsiitter att en \'id ja andnds medan 1n,1-
nt;re1 i teckn ing 3 borde gå ,tl l ,1n,·ii11da ock
,,l om han k arn,indes ,·id s rä11g11i11gcn . Dct
·,1 ,enare iir dock c11 spekulation c!:1_jag inte 

ct 

5, 

// I 

8. 

i materialet har någon explicit. 11ppgi ft om 
alt så har varit fa lle t. I m il l material for den 
konlagda gii rc!esg{1rclen om råde inom Kro
nobergs lä n är del \'an ligt a rt stöder kliirn~ 
ner <I\' det n;isr ö, ·ersta gårdslet \'ilkct korn
mn omec!elban /'öre i onl u i11gen u nde r 
ö,-crsta ,·idja11 p tt s1ö rpa rt'l. Först därefter 
siitts ,·ic\jan. De tta sku lle betyda a ll stödet i 
teckning'.) skullt> p,1ssera gcllOlll giirdcsg.°tr
d e n :·tt<:'rligare ··ett steg 1tpp" iin ,·ad d f't gör 
i teck11ingc11. 

Tcck11ing c o ch leckn ing 8 h,1r ;i,e11 de 
samband med ,·a r;rndra. I Li r ,1 m·;i nds ,·irkc 
a,· grii\'re d im ensiou än onliniirt stiin·irke. 
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(Dimensionen och utgångsmaLerial är me r 
,mjämställa med de specifiLnioner som har 
redovisaLs för gärdsel ovan). Stöden kan 
antingen vara runda, självvuxna eller utklm·
na ur grövre swckar. J båda fallen förses de 
med inhuggna urtag och anbringas mot ett 
gärdsel på ömse sidor av gärclesg:1rden. I 
mitt material Lycks denna metod vara den 
vanligaste i framförallt U ppland och då med 
stöden saua parvis med ganska långt inter
val l, \·art 7- 8 sLörpar. (Jämför med tabe ll 20 
nedan i kapitel 9) . Vidare krä\S att de avbil
dade stöden anbringas i sam band med att 
gärdesgården stä11gs. 

SLöd enligt teckning 4 har förekommiL 
inom enens uLbredningsområdt> och där
med \ar stöda\' denna L)'p särskilt vanliga 
inom det ornr:1de som är dubbelskraffe rar i 
kana I 0. Således har enstc1mmar av sLör
di mension kommit till cllw~indning. Enda 
skillnaden är atL dessa är för krokiga för att 
kunna anv~indas till stör. Fanns inte krokig 
en au ti llgå kunde man ta till grova böjcla 
grangrenar. Säuet alt a n bringa böjda stiid av 
en eller gran enligt teckning 4 kan också 
a1wändas om stöden ställes parvis mot och 
på ömse sidor av störparet. J vart fall beskri,·s 
pan is sLällda stöd av en i s,·aren rr:111 b:1de 
V~iste1 - och ÖsLergötlancl. En böjd enestam 
torde gå att am·ända som stöd ä\en om en 
hank a 1wändes p ~i samma s~itt som i teck-
11ing 4-. 

De hittills kornmenterade typteckn ingar
na och metoderna hör hun1dsaklige n sam
ma n med nysr.~ingning. Vid underhåll och i 
de fall där en hel gärclesgårdslfogd har lagt 
sig på sidan och skall rätas upp har stöd en
ligt Leckning 6 och 7 kommit till använd
n ing. Som synes ~i r de förhållandevis grO\a 
och kan anr.inge11 ha sjähYuxen klyka e ller 
ha förseus med eLL e nklare urtag i ena än
den. Att det är g rövre dimensioner som 
kommer till a,wändning beror p:1 att stöden 
m ~1ste biira gärdesgård e ns hela tyngd då 
sLÖrarna i denna situation har n 1ttnat av och 
alltså inte är rill n:1gon l~~ilp i detta avseen
d e. Stöd enligt teckning 6 och 7 anbringas 
mot störparet och då gärna u nder antingen 
mellersta e ller översta vidjan på störparet. 

IHi 

Vad soui föredras är ytterst beroende a\· sti>
clets l~ingd. Vidare sätts stöden så tält som 
hehö\·s ant ingen i sicksack eller parvis. Att 
note ra är au stöd <l\' denna typ aldrig binds 
in i någon vicija. 

De rrädslag sorn hun1dsakligen kommit 
på fråga som stöd är gran och en, fönitsau 
au stöd används i samband me d nystäng-
11ing. Vidare ~ir di111eusionerna på den a vi,~ 
ke i paritet m ed de dimensionei- som är 
brukliga för \·crnl iga störar. (C~irclseldimen
sion för typreckn ing c och 8) . l u:1gra m· sva
ren från Lappland och Västerbotten fram
h{1lls s~irskilt att stöd av björk med själwuxen 
klyka använts i hög 11rsrr~ickni11g, lwillm. 

I de fall d ~i r stöd först kommit till anv~ind-
11ing i samband llled reparation och 11nde r
h{dl n :rkar det som om va lrnöjligheLerna 
\'ari t större. Här har både grö\Te dimensio
ner samt a ndra trådslag kommit till använd
ning. Principen tycks ha \·ariL all rnan LOg det 
som fanns n~irmast till hands. Således kunde 
både löv- oc h barn·irke komma på fr[1ga lik
\'i.il soui gamh1 friska dela r a\· i Öl'rigt ruttet 
g~irdsel. 

Ytterligare en skillnad är att stöd som sat
tes i samband med nystängning i regel ,·,u 
anerkacle sam LidigL som Ö\Tigt g~irdseh-irke, 
stör och gärdsel. Deua inne har au d e som 
regel \·ar barkade med några rände r sam t 
me r e ller mindre torra när de kom ti ll an
\·ä ncln ing. Stöd som kom till am·iindning vid 
undcrh{dl kunde dä remot tas fa rska i sam
band med detta arbete. 

l figur'.-)'.-) illustreras schematiskt hur enkla 
stöd har satLs l'äxeh is, i sicksack, p,'i ömse 
sidor a\' gärdesgården med \'issa inrervall i 
samband med nyst~i11g11iug. 

Konklusion 
Det trädslag som har h aft störst generell 
betyd else för gärdesgården på det naLionel
la p lanet är gran, Pirm abirs; både som stör, 
gä1dscl, stöd och Lill vicljor.251 Till stör \ar 
dock e n ,.JunijJerus co1111nimis, viktigare p:1 Syd
svenska h öglandet samt på Gotland . Ett 
yue rligare ind icium [ör att trädslageL gran 
och hankgärdesgården ~i r korre lerade ti ll 
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_·· :!li r 33. Fig 11re11 il/11strnar hur enkla str,rl rir sa/la längs gärrfrsgd1den i s 11111 /J(/11rl med nntiing11i11g. I 'l,MA 
: 320. s. 13, Jig11 r 3 orh 4. NNir'rlrdeå sorke11 orh :Vnln/11/eå tings/ag i Norrbollm r1r 1927. Svaret by,gger på J1er

,11/ig t1fr11rnhf't orh utgör en, 11v SOFI i Uppsala, sr, kallad.fri 11/JjJtfflwing. Den 11tst1fflmrlf' linjen A-B utvisar 
1t11i11gsli11je11 . 

, a ranclra anserjag att kana 11 u tgör vi lken 
ut, ·isar granens n aturliga syclvästgräns i 
1erige . .Jämfors de nna med karta 7 (gärcles

.::-a rcle ns utbredning kring sekelskiftet 1900, 
,e s. 94) erh:t!Is en tämligen exakL ön:rcus
,tiimrne lse mellan granens och gärdesgår
dens swkistgräns . 

På g runch-al a\· ovanstående genomgång 
anslutcrjag mig helt till det av Hobroh 1943 
,amr Myrdal 1977 och 1996 konstate rade 
,amband et mellan granens naturliga u t
b rcclningsom råd e och han kgärd esgårcleus 
u tb redning både i Sverige och i Europa. Se 
kana 12 nedan. 

A:artu I i . Gmnms 11a111rliga sydvästgriins. All gm11 
söder orh .1yfoäst 0111 d,,,11,r, lin)r' iir uhtivf ditförd 1111 

111ä1111islw11 . FjinSve11sk L'lJJJs/ag,bok. Ha11rl 28, har
/1111 .\!aturlig vegtlalion, sjJ. 267. 
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KAPITEL 

Gärde~ 
norme 

Inledning 
De ur frågelis: 
,ionsmåLten I, 
de kopplas sa1 
aä rdesgårclen l 
fö rutsätter d e 

. r· ·]' <rcll l unge ar 1,,, •. 

,·an fall får dis 
aärdslet och d 
C, , t 
SjälYa iden n: · 
a tt störarna I i 

hårt mellan s1 

r .. · stora olikh 101 ' 

i·irke i botten 
d , ·1 tl";tffa a me 11 ' 

[., • o"'ird, OYan o1 ,:,' 

i·ilke t försv{tra 
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detta arbete 
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I detta sarr 
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K-\PITEL 9 

Gärdesgårdens funktionella och 
11ormerande mått 

Inledning 
De ur fr[1gelisLmateriale1: framtagna dirneu
, ionsmånen får en normerande verka n då 
i e kopplas samman med den teknik hela 
1:i rdesgården bygge r på. för atL funge ra bra 
:öru Lsätter denna Leknik att gärdslena är 
dngefärligen lika grova i sin grövsta ände. 1 
,·art fall får d iskrepansen mellan det grö,·sta 
:;ä rdslet och del klenas te inte vara för stor. 
~älva iden med hela konstrukti onssiittet ä r 
.Hr sLörarna i slÖrparet klämmer gärclslcna 
hårt mellan sig. Detta försvåras om de har 
rö r sLora o likheter i dimension. Liggs grovt 
,frke i botten följt av klent kan det till och 
med inträffa att sti>rarna böjs ihop och mÖLs 
o rnnför gärdesgården när vidjan dras {tt 

,·i lkeL försv:1rar det vidare arbetet högst av
,e,ärt . Vidare torde denna d imensions
a, pekt ha haft än större betydelse om han
ka r användes. Hä r måste både hankarna 
-dmL gärdslet ha en någoLsånär inbördes lik
he t. Således måste gärdslet vara ungefärligen 
lika grovt och bankarna vara av jämförbar in
bördes diameter. Vidare måste störarna i stör
paren sättas p å ett ungefärligt lika stort in
bördes avstånd från varandra vilket vidare iir 
,1Ypassat eher gärdslets grovlek. I och med 
.1u eu antal slörpar, 10-lS-20, stör<1s ut in
nan ett e nda gärdsel har lag ts i måsle vede r
börl ig hänsyn tas till gärdslets grovlek innan 
d eua arbete utförs, oavseu om han k eller 
\idja används. 

1 detra samm anhang är dock inte gärds
'.elS längd av någon sLÖrre beLydelse. Cene-

rell L sett torde man tryggL kunna påsLå att 
det går an använda hur långt som helst och 
nästan hur kort som helst. Den valda lut
ningsli1~jen samt det avs tånd som störparen 
störas ut ifrån vara11dra är norme rande i 
deua fall. En lång lutningslinje genom 10- 12 
störpar har en sammanlagd längd, föruLsatt 
att g;irclesgården h<1r 2 alna r mellan stör
paren och iir 2 alnar hög, av ca 13-16 me
te r.~''' Giirclsel av sådan längd a nvändes dock 
inte. Eu antal kortare gärdscl higgs i efter 
,·arand ra e lle r, alte rna tivt, läggs gärdsel i 
fdn två håll så au de möts med respeklive 
toppändor mol varandra . Delvis beroende 
på hur t;it gärdesgård man önskar stiinga 
väljer man att !äta gärdslena rnötas topp mot 
topp elle r också läggs dessa så att toppändor
na ligger paralle ll t ovanpå varandra genom 
et:L eller flera SLÖrpar.2";Jämför med figur 3, 
långlagd gärdesgård i kapitel I . Här syns tyd
ligt h ur man gått lillväga i detta fall. 

Minimikravet på gärdslets lä ngd, så fort 
full höjd har erhållits i konstruktionen, är au 
gärdsle t når genom två störpar. Vidare finns 
e n fördel i att ha gärdsel av någotsånär stan
dardiserad bngd om ma n stänger kortlagd 
gärdesgård. Själva st;ingningsmomentel bor
de gå li tet snabbare. Vidare tord e det vara 
svårt au skarva gärdsel u tan att förlora i håll
fasthet om luLningslinjen är kortare än ge
nom tre par. Tas figur 2 i kapitel 1, kortlagd 
gärdesgård, i beaktande inses fördelen av en 
någoLsånär standardiserad längd på gärds
len ganska läLL. 
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Avståndet mellan störparen 
A,· m·an au förda resonermmg horpasjag att 
det klart ocb tydligt framg;tr att det löruto m 
en dirne nsionsaspekt ocksit fin ns a ndra fa k
torer som har be1ydclsc fö r giirclesgårdcns 
utseende och t~ithe t. C:-irdslcLs längd har 1ro
ligen e 11 ,·iss lwtyd clse !'ör ,·il ken lu tnings
linje som ,·äljs o ch d å särskil t rnn en kortlagd 
gärdesgård st:i11gs. De n v,tlcla l11tningslinje n 
kan rent teore1isk tä n kas ha cu visst a,göran
d e p :1 vilket a,·stånd störparen siiLL från , ·ar
aucl ra \'i l kel i sin tur borde ,·ara e11 konse
k\'e11s av medelhingden a,· det tillg;ingliga 
gärclslet. :\ledan harjag i tabell 15 lis tar de 
ex plic ita uppgifter frågclis tmatcrialet har 
,·ad gälle r störparens inbördes a,·stå nd. L'pp
g ifterna ii r ordnade efter geografisk hemort 
på lamlskaps- och läns11i v:1 samt rcckwisaclc 
frå n norr ti ll söder och fr{t11 ,·äster ti ll öster. 
Liksom tidiga re har jag skiijt de uppgi fter 
j ag har fö r den ko nlagcla gärdcsg,"irde ns 
område inom Kronobergs län . . iirke och 
Bohushin ha r utesluti ts da s,·aren e j inne höll 
n:igra må rtuppgif"t er. 

0 :1 1n{tttangivelserna, dels d11ggar ganska 
tätt i matcriale1 och dels utu·i-cks i andra 
ordalag än 111ed l~j;ilp m· e n siffra. kr;i\'Cr ta
bell I :i ,·idare kolll men rar. H u\'l1dclclen a,· 
al la 111å11 uttrvcks i a lnar. Dock fö re ko m mer 
uppgifter även i fot och k\';iner samt i meter. 
Då clt>ssa mårrenheter inte all lid liimpar sig 
all bryta ne r 1i ll en exakt siffra i meter har 
_jag valt a t1 ta m C:"d alla fyra enheterna i tabe ll
ht1\'udC:"t. Vidare ä r inte tabellhu"uclet anpas
al pfrer ett jämnt intPrrnll , ·a re sig i början 

e lln sl11tet. l dt>ss bö1jan har 1n:ttt11ppg iften 
5 kYaner tr;ingts in mellan 1-11h aln samt 7 
hartf'r m ellan I 1h och 2 a lnar. Tabellhtl\'U
dcts tva sista kolt111111er, 1 och 4 alnar, har e n 
hel aln mellan sig . Deua ii r en yt terligare 
an passning till hur 111å uangi,-clserna uttrrcks. 

Vida re förekom mer andra n ppl}'sn ingar 
Olll !tur m·ståndt>t lllellan td störpar 111 ii LI C:'S 
11pp. De vanligast förekommande, med rcll:"
rnns för Labelle11 , ;ir: 

a , a n falla det ilYSS 11tstörade störparet i 
e na armb{1gs,·ecket och samtidigt sträcka 
den andra a rmen så lång t man når fr,un åt i 
konstru ktionsr ik tni ngen. I den utstriickt;i 
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armens hand håller ma n samlidigt itt i irn
spe tl , ·ilkeL släpps 11er i mar ken c1:1 armen 
nått si n f'11ll a u tsträckuing. Där med har rnan 
fatt a,·ståndet till nästa slörpar. 

b. är en ,·ariant a,· f'iiregående. l lär m-{1ck
er man u t båda a nuarn a så långt 111an når. 
Den ena handens fi ngrar snuddar då ,·id d e l 
senast utsarta st<·1rparet och den andra han
den sliipper, på motsYaramle sält so111 i ;i, ner 
jii rnspeLtet s:1 fort armens f'ulla ut.str;ickning 
natts. 

e, Rän a\'slåncl e rl1:1Ues genom atr man ta r 
ett 1:u1gt steg från det senast u t.störade paret. 

t\ letod a. (k rokig a r m - utsträckt a nn ) . 
harjag ansett rno ts,·ara 0.9 meter. De tta med 
s töda\' dels tre s,·a r ,·ilka översiitter denna 
mPtod ti ll au mots\'a ra (j k,·aner. 

Metod b, ( u1striickt arm - utsträckt a rm ), 
har jag åsatt ett avst,"tud på 1.5 metP r. 

t\ letod c. ett l;'\ngt steg, b rukar då och d å 
i s,·,uen i'11·e rsär.tas t ill att motsYara et t a,·
st,'\ncl på ca l mete r. Jag har ,·alt att Etta I 
mete r i detta sammanhang 111ots1·aras a,· 
tabcllc11s kolt111111 0,9 mete r e lle r 11/2 a ln. 
Detta d i\ f'clet skulle b li större om a\'s tåncle 1 
2 a lnar = 1.2 meter , ·;ildcs. Vidare lrnrjag so1~ 
Lerar in a ll a uppgifte r som endast anger av
ståndet mellan störpare11 til l I meter i ko lu rn
nf'n 0.9 111. 

\Jågot e n slaka S\'ar n~i m 11er ocks;'1 a tt i d e 
fal l det Yar aktuellt att ny tänga gärdesgård 
i akt a tt er~iitta en ä ldre förfallc11 giirclesgård 
u tnyttjades d e ~ilcl re redan befin tliga srör
hålen . D;'1 slapp nian j11 besvär t>t att spetta 
n ya hål. De lta förfi1randP bör i högsta grad 
ha gi,·i t e n normerande effekt med m·secnde 
på gärdslcts g rodek eftersom störarna i sti>r
pareL~ inbördes m·sti\ucl redan är bestämt på 
l<irhand . 

I de fa ll d;ir ett svar anger C:' rt interrnll, 
exempel\'is 3-4 alnar, harjag påfört eu be
liigg i kolu m nen 3 alnar och I bebgg i ko
l1111rnen 1I a lnar. 

AY tabell 15 fra mgå r ganska klan au i 
hll\11dde len a,· lanclet. rycks man ha löred ra
g it e u störparsavst;°l!ld på 11h a ln eller 0,9 
meter. \led hänsyn till a n jag fört i11 en del 
svar som a nger l meter i kolumnen l 1/2 al n 
to rde sa11 n ingeu e1·e ntue ll t uttryckas som e 11 

Tabell 15. Störpa, 

1.lnrn ~ 

_,,pp!and 
,rn-rhull('l1 

.i -.,terho tlc11 

:u11Lla11d 
\11ge r1 11a11 l;111d 

\ledelpad 
.).1lar11a 
; L\lsin[(hlltd 

.:i,1rik1"llcl 

:irmlallcl 
.1,unanland 

pplancl 
l,1bla11rl 

.., -,d'--·nna11la11d 
.i,1crgö1laud 
l-1crg,,1!aud 
,nilaucl 

, l,1lland 
-m l..h pi11g:-. län 

f...ilrnar lci11 
!'\.ronoberg lt\ng 

t\.ronoht'r,-{ kon 

111tcn ·all på 
l--u rtan· ä n cl, 
de t 111axima 
,fa remot är 
tr\'l·ket för S1 
h;ir tycks h a 
l.rn 2-3 aln<11 
:2 a lnar rnelh 
, e rkade der 
\etta m·seen, 

p unk1en i it 
kor1 lagd gä1 

Fragel isll 
in formation 
te rna anges. 
1 nago11 må · 
jag har cl~irf, 
kornrneu lar 
i s,·,ire n. 

Lappland: i\h 
nw d dng1 :\ 



-~j.irn
:a.m1en 
arm.m 

m n.ir. 
•id det 
- h.lll-
1 a. ner 

ing 

Ian ta r 
l"t'l. 

ann). 

amed 
ien na 

ann) . 

th cla 

' ;l\ 

_ aln. 
h: iel 

rl 

e:nrle 

t pa 

- all. 
l be-
i , .... 

del 
aln 
e- · 

- ...oeU 15. Störparens inbördes avst~ncl 

... 

I ' 
(1, ...... ./ 5 6 

2 ] 

0.6 1/. 75 0,9 

,kup/ lii11 

la nd 

·bo tten 
.. ·erbo11c1t 

tbn d 2 !i 

..:nrnanl.111 d 6 

ldpad I 
~trlJ;l l ) 

,i11gl.i nd ?i 
,1rikla11d 

mland 2 
.. uuanland 7 
,land 7 
"i,lllcl 

t'nnanland '.! 
.. •t·r~ötla11 cl :l 

·n;ötlancl 8 
.. 111cl l 
.,ncl '.! 
~ -lping·" län 
ILlr ti11 

1nbcru lantr n n 
H>berg kon 

·e1Tall på 0 ,!J- 1.0 m e ter. Detta är 11 t1got 
tarc iin de 2 a lnar SOlll lagen a nger ,·ara 

· max imal t tillå tna a,·s tåmle t. \'acl som 
, e mot iir slttcnde iir att det sa uil aclc in-

- ket för S111å lancl och Halland. iir all man 
r,-cks ha Jöredragi1 e tt in te n-all pa mt'l

:!- 3 .i l1 1ar. Ocr ,·ill siiga att lagens kra,· p t1 
_ '.nar 11wllan srörpan-' n ÖnTskrcd s. \'idare 

:..ad e de t int e före ligga n,'\gon skill11acl i 
·1,1 msecncle inom Kronobergs län. Tyngcl
'l kte11 i inten·al lc11 rö r lang- rcspektiYe 
tlagcl giirdesga rcl ,nfa lkr lika. 

Fragclisum1tcrialc t liimnar en d e l ÖHig 
. inna tion i samband med att lllå tLuppg if~ 
na a11gt's. Dessa anscrjag ha ,·än.It' för att 
1~011 mån försöka tolka tabe llens utfall. 

_ ha r d iirför i ncdansLåcnde lista a ngett de 
·:1111e11tarer som åtfoijde m,1tt11ppgil'l e rna 

, ,lrt'tl. 

-ppland: :\ la ttuppg ilkn giillcr fiir en gånll.'sgånl 
d r)gt 3 a lna r tllella n 5tiirparl' tt , ➔ battd p e r 

2 2' ! ] ./ 

i 8 /(/ 12 16 

./ 5 6 8 

J. 05 1.20 1.51/ I. SO 2.-10 

.. 
·' 

'.! :l 
'.! 
2 

:l :\ 
:, 

" ·' :1 
'.! 8 " ., 
~ 2 '.\ 
:i '.l 

2 (i ~ 

sti.>rpar s:11111 en !11tningslinj e ,·ilkl'n g ic k g-e11 0111 6 
s tö rpar. 

Medelpad: I liir a11gc·s au ett m·st,'ittd pa '.V 1-'I alttar 
1·alclcs orn giirdslct var 111 :•cket lång1. A,,stå ttdl' t 11 

aln 1aldc\ om giirdesga rden skttl k giiras stark. 

Dalarn a: . \1 sta1Hlet n1ellan st iirpa rc11 h erocJcl,. på 
giird s lets liingcl : langt giird5el ga,· längr<' a1·st,1nd 
mellan sti°,rpa re tt. 

Uppland: -11 ,- 5 kl-arter rn lck s om gärdesgarck n 
,kulle göra, h,-1gre iin ,·,111! igt. 

Värmland: Et r a1·s1.a11 cl pa i:i cm 1·:1ldes 0 111 giircles
gardett skulle qiingas med 2 band. I, I O rn o rn gär
de,gi1rclc,t skull e ,tii11g:-1s med 3 band. 

Västergötland: Ett s1·ar a 11gcr an ett aYs lattd ö,·cr 
:J fot imc g~rna ii,·crskr t>ck 

Södennanland: l•:u svar ang<'r ett a ,·sra nd pa 2 
a lnar sorn det nonnala pa hergrnark. 

Go tland: Ett s,·ar anger att I aln ,·ar det normala 
11;'i r l\·ahancbtun stän~dc~. Ett annat s,·ar ang('r ell 

a,·sta nd pa 1 : aln-3 kvarter som det 11 on11a l:1. Det-
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La har jag utes lutit. ur tabell 28 då jag a nser det 
va ra misstiin kl ko rt: 0,3-0,45 m. 

Kalmar län: Ett av svaren ange r eu inte1Ya ll pi\ 4-
5 alnar men detta för e n extre m t långlagd gärdes
gård vilken stängdes på utmarken varvid Lvå hankar 
användes. !lär har endast ett beliigg på 4 a lnar på
fö rts i tabell 15. Ytterliga re e u svar anger 3 alnar 
som normah när giinlesg{1rd Slängdes med hankar, 
(3s L) . 

Jönköpings län: Ett svar a nger att det normala ,11'
sLånde t me llan störparen för en kort lagd gärdes
gård var 3 fot. Troligen avser denna en konlagd 
gärdesgård avsedd att stå som snyggt staket runt 
e n gårds tomt. Up pgi ften är ej införd i tabell 15. 

Kronobergs län kort: Störparen sattes p i\ e n a,
sLånd av en spettlängd eller 8 tum framför senast 
i lagda gärdse l. l a ln angavs som normalt fö r träd
g:'\rdsva rian ten a,· ka rtlagd giinlesgård. D en sena
re uppgiften är ej in förd i tabell 15 . 

Av dessa uppgifter sluterjag mig till att stör
parsavst{l!1det an passades efter gärdslets 
längd i någon 111{111. Den uppländska uppgif~ 
ten om all ett kortare avstånd valdes ifall 
gärdesgården skulle göras högre än normalt 
tolkar j ag som att man i detta fall använt 
g~irdsel av sta ndard längd, 6- 8 alnar, vilka 
kan läggas i en brantare lutning om avståndet 
mellan störparen konas. J ag ur.går vidare 
ifrån att man använt 3 vic\jor vid stängandet. 

Således verkar det också ha varit möj ligt 
att reglera gärdesgårdens h öjd genom att 
antingen variera avstån det mellan störparcn 
eller att variera gärclslets lutning. I det sena
re fallet torde detta ha skett genom att an
talet vidjor samtid igt ökades på störparet. 

.Antalet vidjor/ hankar per 
störpar 
I tabell J 6 och 17 harjag samlat alla uppgif~ 
ter om de t antal vidjor e ller hankar som 
normalt användes, tabell 16, samt vilken 
höjd som svare n anger som den normala, 
tabell 17. Båda tabellerna är utförda som 
regelrätta frekvensstudier. 

Liksom i tidigare tabelle r är landskapen/ 
länen redovisade från norr ti ll söder och 
väs te r till öster. En in tervallsuppgift, 3-4 vid
j or, har som tidigare resulterat i ett belägg i 
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kolurn11en 3 stycken och ett belägg i kolum
nen 4 stycken. Båda tabellerna åtföljs av en 
särskild lista med kom mentarer hämtade 
från frågel istsvaren. 

En snabb blick i tabell 16 nedan visar att 
de t vanligast före kommande antal vidjor/ 
hanka r per störpar är tre stycken. Dock är 
det in te helt ovanligt att detta an tal över
skrids, särskilt in te i svaren från T'\orrland 
och Svealand. För att eventuell t få en förkla
ring till deua harjag, landskap för landskap, 
listat de komrnentarer som ibland å tföUer 
uppgiften om an tal vidjor/ hankar per stör~ 
par i de enskilda svaren . 

Lappland: De uppgifter som refererar till 3 vkijor 
kommer alla f'rån /\sele lappmark. Den uppgift 
om 6-8 vicijo r som har avkastat en I :a i rcspd.ti,'e 
koh 111111 avser förhållanden inom Arjeplogs socken. 

Norrbotten: De uppgifter som finns från fi nskt 
spr,1 kområde anger 3 vidjor som det normala men 
tilliigger all 5- 6 1·idj o r begagnades då man sku ll e 
stänga för rå r och h iistar. 

Jämtland: Iuoru deua land skap ,·a r 3 ,·idjor det 
nonnala 1ncn några svar anger alt 4- 6 \'ic~jor be
gagnad es on1 gä rdesgården önskades högre . 

Tabell 16. Antal vidjor/ hankar per störpar 

A11tal
Lanr/slu1/i/liin 

Lapplancl 
Norrbottc11 
V:'.is1crbo1 ten 

Jämtland 
1\n gen 11 a 11 I a 1 H i 
'.l,leddpad 
I liilsingland 
Dalarna 
Gästriklancl 
Värrnlancl 
Yiis1manland 
Uppland 
Dalsland 
Söden na11la11d 
8ohuslän 
Viistergötl:-111d 
Östergötland 
Got.land 
Jönköpings hi11 
Kalmar Ein 
Kronoberg· lang 
Kronoberg kort 

Bleking,. 

2 J ,, 5 (, 

8 2 
2 6 
2 
8 

10 7 
3 

3 JO 
J 8 

10 4 

2 2 J 
4 2 
2 

3 10 
12 

'.1 I 
19 
6 

12 

2 14 
4 

7 8 

Dalarna: Ett sva r a 
'.ned 4 vicijor inne i 
'lOlll 12 par fö r a tt J 
i cn i de fal l det Car 

Hälsingland: Ett sv 
:ärclesgårclens lutn 
K h att 4 anviincles 
.; sti.irpar; alltså en 
'titning på gärdsle1 

Cppland: Tre svar : 
h ög gärdesgård sk , 
:rnger a u 4-5 vidjo 
,k ilt viktigt ,·a r de1 
ragång d å e n höjd 

\'ästmanland: Ett : 
, icijor. 3 vidjor för, 
.::ärdesgå rcl sk u lle! 

\'ärmland: E n sva, 
J.n,·ändes 0111 gärc 
!1ög. 

\'ästergötland: Eu 
:,ar. An talet hank, 
Ytte rligare e tt sva r 
d es 2 han kar inon 
r!esgård som gjord 
, tlgrätt gärdsel öve 
r!re virke . l rågång 

Söclermanland: El 
h ögre antale t vald 
hage run t vilken g 

Dalsland: Ett svar ; 
le racles e fter hu ,· t 
Ytte rl igare ett svar 
, idj or var bäst, fi 
,ho p så lätt. 

Gotland: Ett svar 1 

, a ttes störparen p 
och därm ed åtgicl 

Mimar län: Ett sv, 
h an kar som det 1 
gä rdesgå rden sk11 

Jönköpings län: E 
0 111 avsikten var , 
gård. Den na u pIJt 

Kronobergs län lå 
,·ä ndes om gärd, 
San1 n1a svar ange 
t igL tät gärdesgårc 
Jrr, bör 5 vi<ijor ar 

Kronobergs län i 
förekom i gärdes: 



llLT-

-ara·· 

cor 
)C: ir 

Ö\C'f· 

Tl..1...':C 
r. -

!.,>,p 

fö!" er 

fin,~· 
!men 
,. uJ:c 

:>:?Jarna: Ert svar anger att man valde att stänga 
-,J --1 ,idjor inne i byn samt en lutningslinje ige
cn 12 par för att få tillräcklig höjd på gärdesgå r
. i de fall det fanns getter i byn . 

:; ingland: Ett svar anger att 3 vidjor va ldes om 
_ de,gårdens lutningsliuje gick igenom 8 störpar 

an --1 användes om lutningslinjcn gick igenom 
- -· -n-par; alltså en kartlagd variant med brantare 
·,mg på gärclsle11a. 

_ ppland: Tre svar a nge r all 4 vicijor valdes om e n 
c: 1;ärclesgård skulle stängas. Ytterligare eu svar 
:er att 4- 5 vidjor valdes för detla ändamål. Sii r
t ,·ikligt var detta orn gärdesgården stod i en 

_ _,ng då en höjd på 3 alnar ansågs nödvändig. 

b,:manland: Ett svar anger ett intervall på 2-3 
,r. 3 ,·idjor föred rogs i detra svar om en stark 

-:e,gård skulle stängas. 

.irm.land: Ftt svar ange r 3-'1 vidjor där 4 vid jor 
,·ändes om gärdesgården skulle göras särskilt 

·,-astergötland: Ett s,·,ir anger inter\'allel 2-4 han
-, r. ..\malet hankar berodde på g;irdslcls längd. 
. :ierligare ett sva r a nger 2- 3 hankar. Här anv;in
_,, 2 hankar inom elen egna fastigheten i en giir-
ngård som gjordes g lesare samt försågs med ett 
~zräu gärdsel överst. Detta förfarande drog min
·c ,irke. I rågi\ng mol grannar användes 3 han kar. 

::-dermanland: Eu svar anger 3-4 hankar där det 
· zre an ta let valdes om det var mycket cijur i elen 
~zc runt: vilken gärdesgården skulle slängas. 

:::>alsland: Ell sva r anger 3- 4 vidjor där an talet reg
---acles efter hur tär giirclcsgården sku lle stängas. 
··erligare ett svar anger intervalle t 2-3 vidjo r. Tre 
ijor \'ar bäsl, för då sjönk ime gärdesgården 
, p s:\ !;in. 

~ tland: Ett sva r uppger att om 3 band användes 
.·res SlÖ rparen på liingre avstånd ifrån varandra 

'l därmed å tgick det färre störar. 

~lmar län: Ett svar ifrån Södra Möre uppger 2- 3 
_·, ka r som det normala . Tre hankar valdes om 

_.:.rdesgården skulle stängas särskilt hög. 

; onköpings län: Ett svar anger att 2 , idjor valdes 
-:i a,·sikten var att uppföra en ti llfällig gärdes-

- .rd . Denna uppgift är ej införd i tabell J 6. 

:,;jonobergs län lång: Ett svar anger att 2 vidjor an
.:.ndes o m gärdesgården gjordes särskil t gles. 

-.,_mma svar anger att, om man skall göra en rik-
: t tät gärdesgård som är både laggill och håller 
. bö r 5 vidjor a nvändas. 

:,;jonobergs län kort: Ett svar anger att 2 vidjo r 
- re kom i g:i rdesgårdar. Dessa va r dock sämre än 

om 3 ,·idjor a n,·ändes. Att använda 2 vidjor var ett 
relacin sen t påfund. Ytterligare ell svar a nger a u 
am·iincle man 2 vicijor sattes elen första vicijan i 
störparct så högt som en ka rl var spräckt. Båda 
s,·aren kommer från Ko11ga härad. 

Om jag sammanfattar mina intryck av tabell 
16, samt de kommentarer svaren ger till vis
sa av uppgifterna, anserjag att om ett högre 
antal vidjor än tre stycken valdes bör detta 
kopplas till att höjden på gärdesgården öns
kades högre än normalt. Detta i sin tur berod
de på vad for slags djur som skulle stängas ute 
e ller inne samt i viss mån var på ägorna gär
desgården stocl. De svar som föreskriver ett 
lägre antal ~in 3 gör det med hänvisning till 
att gärdesgården ~ir sämre elle r glesare, stfö· 
inom den egna fastigheten och ej i en r{1-
gång mot någon granne. Detta senare gäller 
e j på Gotland, diir elen mest allmänna häg
naclstypen verkar ha varit cvåbandstun. (För 
bilder av tvåba nclstun och dess uppförande 
se Kl intberg & Gustavson 1986, s. 37-39) . 

Gärdesgårdens höjd 
I tabell 17 nedan har jag gjort en motsvaran
de frekvensstudie över vilken höjd på gär
desgården som anses vara de t normala i sva
ren . 

En källkritiskt problem med tabell 17 är 
att frågelista Nm 144s fråga om gärdesgår
dens höjd ä r annorl uncla fo rmulerad än 
frågelista i'vf 15s. I Nm 144 frågas hur hög 
gärdesgården skall vara om elen skall anses 
laggill: föija lagens bokstav. J ag misstänker 
att detta har fått många meddelare/infor
manter att upprepa lagens krav om två al
nars höjd. I van fall nämner många svar på 
Nrn 144 två alnars hc~jd och gör sedan i sam
ma mening ett tillägg med orden om den är 
laggill. J och med detta tror jag att en del av 
svaren kanske upprepar en höjd som inte 
överensstämde med elen verkliga höjd på 
gärdesgårdar som begagnades på orten . 
Denna aspekt harjag dock inre kunnat kom
pensera för i tabell 17, särskil t som många 
svar på M 15 också anger att höjden var två 
alnar. Således går det inte att dra alla belägg 
för höjden två alnar över en kam . 
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Tabe lJ J 7. Gärdesgårde ns höjd i alnar. I aln = 0,6 m 

Alnar- I I ' 12 2 2l ,1 3 ] ' '2 .j 

LandslwjJ/ /ii11 

Lapplancl 
Norrbottc11 
Jimthi11d 2 ➔ 

....\ngt·rmanland '.! I 

~[eclclpad 2 
I liilsingla11cl 
Dalarna 2 '.! 8 

(;äsirikland 
\'~nn land 3 

\ 'iistman land '1 ➔ 

Lppland 3 2 

Dalsbnd 
Si>ck,rnanland 
Bol111sbn 
\ 'fistcrgötla11d 

., ., 
c")st(· rg-ö1 land ?, '.-\ 

Corland '.! 1 
I I al land ~) :1 
ji'mki>pings lä11 7 I 

Ka lmar liin :1 -t 
K.ronober~ l;\ng 'l 2 
KronolH'rg kort 6 .\ 3 
Blc:kingT '.! 

I clella fall. liksom tidigare, har en del S\'ar 
l~irnnat ltöjcluppgifte r unryckra i andra m åLL
cnheter ån alnar, eller 1clatcrat höjden till 
kroppsmått. [ nedanstående lista harjag re
lat:erat dess::t landskaps- och Lins\·is. 

Lappland: Det L·nda s\'ar, ,·ilkt'L angi, it en höjd 
från detta landsb1p. re la terar höjden cl a lnar 1ill 
e n gä rclesgard , ·ilken hade 3- 1 alnar mellan stiir
part·n, sLiingdes med ·I ,·idjor som hade en lur
n i ngsl i nje som pass<'rade igenom 6 störpM. 

Jämtland: E1 t s,ar ange r höjden I ,:> 11w1n. Detta 
;;r lik l)'digL med '.!1 , alnar. Denna höjd relateras 
1ill en gärdesgå rd sonr slängdes med ,J ,·i(ijor. 

Ångermanland: I-far anger J\'a s,·ar lri,jdcn 2 alnar. 
1'11 a, dessa ange r ,·idare al 1 deua ,·ar laga hi.ijd. 
Dt> ll a S\ar är ett s,·:tr p :1 \I I:>. Samtidigt iir ,1 ,·icijor 
,·,urligyst enligt tabt>II 16 i delta landskap. Eu s,·ar 
frå n r\clals lide11s socke n a nge r att hagarn ,1 111,isLC' 
giiras hi,ga d å man kir uppe under 1880- oc lr ')0-
talen hade fi1r och getter. Hiijde11 a11gaYS till 1,7-
1,8 rneln. 

Hälsingland: En svar anger e n h iijd a,, 6- ·7 kvarter. 
Deua lwtigg harjag notera , i koh1mnen 11 , aln . 
Err aunaL S\·ar s{\ge r a1 t g iirdcsg~ll·cle n st~l ngdt's sa 
hög au elen n,1dde liri'>sthöjd el ler nagot urcr. Det
la bcl~igg harjai placerat i kolurn 11 e11 2 1 

.!. aln,,r. 

Dalarna: Ett s,a r forcskri,·er en h iijd p fr ?>- :'i ' , fo t 
för d en g:irdcsgårcl ,,iJken stod i c•11 r:1gå ng. Ytter
ligare ct-t s,·ar s~ger att g;lrdsg·~trdcn stängdes sa 
hög a tt d e 11 n :rddt' arm h ålan. B~cb dessa belägg 
lrarjag note rat i kolumne n 2' , alnar. Eu sva,- l'ran 
Siitc rs socken anger att en s:irskilt hög l;\ nglagd 
t:'P m· gä1·clesg;'1rcl gick under benämn inge n gf'fgiir
de\l!/trd eller hnrl!giirrlrsgr11d . 

Gästrikland: Eu sva r a nger hiijden 31 ·, fot = l ,OS 
l)leter. Denna uppgift har _jag dock sorrnat in i 
ko lumne n I ' , al n = 0.9 rn. 

Värmland: Ftt s,·a r som a ngt'r höjden'.! aln;ir gör i 
~a1n1na n1ening 1illiiggt'1 all gärdesgårde n {i\'en 
skulle nrra s:1 tii r a ll Eirnr ej tog sig igenorn. 

Västmanland: Ett s,·ar ange r all stod gärdesgården 
in,·id i1kermark skrrll t> d t>11 vara 3 alnar h ög. \,101-
~,·ara ncle n1a1r i skogs111ark yar ~ 1 

' :! ;ilnar. Ett annat 
s,·a1· a nge r all höjden skull e ,·ara gott 2 al nar. Ytter
ligare en a nge r höjden 1ill 9 hancr ll/i11sl. I de IYa 
försra s,·are11 st;ingdcs g~irdcsg{trch1r11a ll H:-'d hank . 
Cott 2 alnar och minst 9 k\·aner lrarjag "ö,ersaLt .. 
till 2 ' , a lnar. 

U ppland: LIL~lA c\081 :2, \ 'liija socken och Värm
dö skeppslag. anger p[i sidan 8 atl ··1aggi ll g:irdes
gård skulle h(rl la 1 ,d nar under nackbanrkr ·· . De t
la ,·ar s:irskil t ,·iktig t i råg;l ng,rr. ( '>'led nackba ncl 
a,ses elen översta ,·icijan i sri>rparn). Ytterligare e n 
, ,ar rela terar höjden ·I fot rill nackvidja11. Dess,1 t\·a 
,,"<11· lr,rrjag lröj r ,· 11 1 , aln och planera t i kolr11nncr-
na 31 

:? alnar rt ... spek1in_, 2 1 ~ alnar. 

Dalsland: La ndskape ts e nda hö jduppg ilt pa 2 al
nar gi) rs nH_,d till{iggct - orn laggil l. 

Södermanlancl: La 11dskapels e 11cla sva r ,·ilkc r har 
angi,ir e 11 lri',jd har satt d e nna rill 2', alna r och 
1ncd ti llägget - on1 lriggill. P[1 orten bcgagnade-s 
1·icija. 

Östergötland: Fyra svar ange,·'.! a lnar orn g:ird cs
g,1rden :ir laggi ll. Ytterliga re ett anger I O h artcr el
ler au g;irdesga,·clen ska ll 11 ,1 e n rncdclstor kar l ti ll 
annöga l. Dcua bel:igg harjag sau till 2 1 

'.! aln~lr. 

Gotland: Ett s,·ar a nger a ll giirdcsgå rdcn skall nå 
1ill hakan pa e n n!l'clell ;°111g karl. ,\.\'en denna höj cl-
11ppg ift har 0111fiirts 1ill 21 

, alnar. 

Halland: E1 I s,·ar gör ri lbgge1 au gärdesgå rden 
111,Dtstc st~lngas höga 0 111 Etr och g-cucr sku ll e sr;:\ng
as ute . Ytte r ligar(' cu s,·ar ,·ilkct anger 2 a lnar ,;om 
norrnal höjd giir tillägget att för ki,;1;ir m(,s te d e l 
si,1ngas betydlig t hög re . 

Jönkcipings län: Eu s,·ar ,rnger all gii rclesgårcle n 
skall 11ii upp till a:-:la rna pil e 11 J11 edcllå ng karl. S,·:-1-
rct til l~igger att llL:lll hör st~ing.i g~irdesgardcn 1 

1 

högrt' ;;n d t'lla om h:istar sku lle sriingas inne. T,·;°1 

.. . ir an ger 1,5 n1cI 
·e ~,·a r ~i.r införda 

futlmar län: Tvi\ a• 
_:n ~t~ingcr giirdc 
• .11" ;inge r att en 

.t'cl '., ,·icijor oclr 
r.l i stö rparer. 
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fuonobergs län k 
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a nger 1,5 meter som normal höjd . .-\Ila dess;, 
,\ar ;ir i11fr1rd <1 i ko lun111cn 2 1 

:! aJnar. 

'--'-'mar län: Tvi\ av sva ren ,·ilka anger höjde11 2 1 
, 

,t,inger g!i rclesg:1 rclarna med hank. Eu a nnat 
anger att en Jaggill gärdcsg{1rcl skal l s1iingas 

-: 3 ,·ic\jo r och ha 11-12 gärclsel ornnpå rnran-
-: , 1iirparet. 

,__--onobergs län lång: Eu srnr anger en hiijcl pa :i 
i lkct ha mnat i ko lumne n '21 

, alnar. Sarn111a 
.mger au g:'irdesgfmlc11 skulle hå lla en höjd a,· 
·. '.!.~ meter, om den sku lle hålla ut:e ,·argar. 

,_,rnobergs län kort: Ett sYar anger höjde n J. I 0 
:er. De tta harj c1g h;in fört ti ll kolumnen '2 alnar. 
r ligare Cl.I s,·ar anger höjden till 9 kvarter. Det-

.1.11 t har rende ra ts plats i ko lumne n 2 1 
, alna r. 

·ifrån tabel l 17s uppgifter att d iima ligger 
;\·udclclcn av alla höjder p~\ lagens m ini rni
,1\· om 2 a lnar och rLini tö\·er. I deua fa ll ä1· 
n i lagen stadgade höjden verklige11 ett 

.ni mikrav. Av komrne1narerna torde man 

.nna sluta sig till att den höjd gärdesgå r-
.en i prah i ke n stängdes p{t i Yiss 111:tn är 

,rre lerad till vilka djurslag som den skulle 
,tg;ö ra en e!Tekti\· h ägnad för. 

\ ·ar lagens krav på två alnars 
h~jd för lågt satt? 
p.mförs utfallet i tabell l 7 med den lagstacl
.:acle höjden 2 alna r inställer sig fråga n om 
ienna inte \ ar för l{1gt satt. En mer r iml ig 
.1ii jd borde ha \arit 2 1

/ ~ aln ar. M.ed ledning 
.,\· de kouunentarer som de c11skilcb s\·are n 
.. "i n111a t tillsam mans me d höjduppgift.erna 
·ror jag dock att lageus !töjd Ye rkl igen var c11 
:unktiondl h öjd. Förntom hänsyn till vilka 
ij m slag som skulle stängas u te e ller inne 

· 1rde yLLerligarc en an nan aspekt möjligen 
.1g;ga dold i tabellens utfa ll. U nde r större 
!elen av ele n t idsperiod sorn g~irdesgårdar 
ar det främsta s~ittet att skilja betande d jnr 

:ra11 \"~ixande g röda, stängdes g~irclesgårcla r
·1a med luwlwr. Ur d e relatin sett f;'.'1 s\·ar i 
:11ateriale t som redo\ isar all lta11k fortlaran
rlc användes i gärdesgårdar harjag fall fram 
:<-i ljancle sex uttalanden : 

L U. :12728, :\'ora socken , Våla h~irad i 
L. ppla11d, s. 86. Meddela ren skri\·er att "hån k
.:)rdesgårcla r \Oro varaktiga, men sj iin ko 

nwd tiden ihop s[1 att d e måsre p;'\byggas 
ibland fö r att bibehålla nödig höjd ". 

LL:.lA 6141, f ell ingshro socke n, Fe llings
bro härad i V~istmanland, s. 11. "Ett vred var 
\~il ej s{t starkt som e n hank, men det hade 
dt>n sto r;i förd elen att ej så l~itt glida ned 
u tefter störparet som e n ha n k, varför e n 
g~irclcsg:ud med vred ej så snart sjönk ihop 
som med e n hank." 

U I.MA 9988. Ylu n kto rps socke n , Sne\·
ringe li~irad i Viistm anla ncl , s. 22. T S\·aret 

relaterns a u (en hankg~irdesg{1rd) "han kun
de sju nka li te t äYe n om han \·ar nvstängd ". 

E. L. '?,7770, Gus ta\ Adolfs socken, Var
toft:a h ärad i VästergöLland , s. 366. S\·aret 
anger au "amändes hank sjönk gärdesgår
den .l ä ttare ihop. Hu igen hölls h~it:tre is:ir 0111 

vid jan am•;incles." 
E. U. '.\7707, T\·eta socken , Ökne bo härad 

i Siidermanland. S\·are l d iskuterar fördclan1a 
med atl använda_järntr{1d vid stängn ingsarbe
te t. Järn tråde n har e rsa tt han k. J ärntråden 
anges i sYareL ha den fördelen att g~ircles
gårc.len inte sjönk ihop som elen gjorde om 
hank aiwändes. 

U LMA 2355. Ösrcn·åla socken, Våla h~i
racl i Uppland, s. 27- 28. :.kdd clare n skriver 
att h(\ jclen på en nystängcl hankg~i1desgård 
y;:ir "minst 2 1h aln därför att den sjön k ihop 
ganska ITI)T ket med tiden." 

Alla sex uttalanden a nger all h ankgärdes
gärdar sjönk iltop. Vidare att d e tta skedd e 
ganska raskt e f"Le r det ,ttt de var nysr~ingda . 
För a tt kompe nsern detta torde ma n därför 
\id nyst~ingn ing ha va.I t e n högre hc~cl, 2 1h 
alnar eller cbrutöver, för a tt g~irdesg~1rden 
säkert skulle hå lla elen a \· lagen stadgade 
höjden på 2 aluar ~iYcn sedan gärclesg{trden 
aj un ki t ihop . C e no m a lt i11te st~inga med 
''krym pmån·· hade man _jt 1 a n nars fåt t ell 
o nödigt underhållsarbete snart efter det att 
gärdesgfö·de n var stängd. Ocna ~ir ett ganska 
ÖYertyganclc reson em a ng och som delvis 
skt1lle kunna förklara både tabell 17s utf"all 
sa nn att lagen ,·idhöll 2 alnar som m in imi
krav. Således trorjag att tabell 17s uppgifter 
inne håller t1·å slags höjde r, dels e n nystäng
ningshöjd och dels den av lagen faststiillda 
m inimihöjden. J ag tror också att en nystä ng-
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ningsh öjd om exempelvis 2 1/2 alnar kan ha 
bibehålli ts trots att man har övergått ti ll vid
j a. Det var ju den höjd som man av hävd 
hade använt sig av. 

I detta sammanhang vill j ag också citera 
några rade r från hofsecreterare Matthias 
Cederlöfs 1779 utkomna skrift "Någre rön 
wid landthushållningen". Cederlöfpropage
rar för att man skall använda levande pilar 
till stöd i gärdesgården och redovisar i skrif
ten e r farenheter från försök han utfört på 
sin egen fastighet. Nedanstående citat är 
taget ur hans beskrivning av en gärdesgård 
han lät stänga runt en äng 1774. 

"med hank til fotningen och midtpå gärdes
gården, samt baclcl-wicija til håfduingen; (så 
böra alla gärclesg,hdar stängas, ty stänger 
man med bara bank, så faller giirdesg{irden 
ihop; men twärtom , håller den ötiversta 
badd-widjan honorn s tändigt wid sin 
h ögd) ; .,,;; 

I sitt arbete "Den rationella stängselbygg
nadskonsten" beskriver _J an Roman 1838 
nackdelarna med "vårt uråldriga sätt att 
uppföra gärdesgårdar" med hankar i föUan
cle o rdalag: 

"emedan detta gärdningssätt, alls icke synes 
vara fotadt på några ratione lla grunder, då 
giirdsle t icke erhåller något säkert stöd s0111 
kan emotstå tyngdens werkan, utan börjar 
genast efter uppsättningen all sm;\ningolll 
sa1nrnan~jun ka ;''2I,$ 

Uppgifterna från Hälsingland, Dalarna och 
Gästrik.Iand om en höjd på 11/2 aln kan even
tuellt förklaras med att djuren mer regelrätt 
aktivt vallades här. Fäbodsystemet var på in
te t sätt satt ur bruk vid elen tid som svaren 
avser au beskriva. 

De uppgifter som anger att g~irclesgårclar 
måste stängas högre för getter och hästar 
måste man fundera något kring dels betes-
formen, val lning/ icke valln ing, och dels, i 
vart fall för hästarna, vilken typ av häst d et 
rörde sig om. Eftersom svaren hänför sig 
huvudsakligen i tiden kring sekelskiftet 1900 
torde hästaveln ha frambringat högre och 
större dragcUur vi lka var anpassade för den 
nya tidens teknik och redskap. I förhållande 
till en "för~idlad" häst kan eventuell t två 
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alnar ha varit för lågt.2
''

9 Michael Michaels
son - som sedan mitten av 1980-talct varit 
ansvarig för driften på Linnes Råshult och 
därmed har erfarenhet av gärdesgårdar som 
verkligen skall stänga for betande cljur -
uppger att två alnar är en funktionell höj d 
även for mer högv~ixta betescij ur. Både kor 
och hästar hindras att str~icka sig ut över 
gärdesgården och beta på andra sidan den
na. Vid lägre höjd riskerar man annars a u 
stora delar av cij urets samlade kroppsvikt ,·i
lar på gärdesgården och au denna chirmecl 
trycks ned.260 

Angående getter må h ä r anföras att i 
kunglig kungörelse den 28 januari, 1876. 
angående inskränkn ing i be tesriitt å ohäg
nad mark, fasts tälls ett allmän t förbud mot 
betesgång med ge tter på ohägnad mark. 
u tom i Kopparbergs, V~isternorrlands,J ~im t
lancls samt Västerbottens län. Dock ti llåts 
betesg:mg med getter i Kronobergs län efter 
15 juni samt i Kalmar läns södra landstings
område under å rets andra hälft. Blekinge 
län berörs ej heller av förbudet?;i Får omfat
tas äve n av kungörelsens förbud men in
skränknin garna mo t dem är inte lika stora. 

Till fiirbudsl istan finns ett generellt till-
lägg att: 

"dock skall det icke vara de lägare i betesmar
ken förmenadt at t å sitt eget område beta 
gette r och få r, såvida han om dem h~d ler så
dan \"ård , all de icke in komma på annans 
01nrådc".1G~ 

Ytterligare en inskränkning av betesrätten 
på o inhägnad mark görs i kunglig kungörel
se 20 novern ber, 1885 i det a tt betesgång 
med får och getter förbjuds fore 15 juni i 
vissa delar av Kopparbergs län .263 

Innehållet i kungörelsen tolkarjag som att 
getens nurner;ir är i sjunkande i de län där 
betesförbudet införs, samtidigt som den fort
far att ha ekonomisk betydelse i de län som 
inte inför några hegr;insningar.~61 Tilläggsbe
stämmelsen till förbudet tolkar jag som ett 
befagg för alt geten inte normalt sett ansågs 
kunna st~ingas ute på ti ll fredställancle sätt av 
e n 2 alnar hög g;irdesgårcl. Troligen är det så 
att geten har varit det cUurslag som i h ögst 
utsträckning har måst stå under bevakning 
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\·id be tesgång under historien. De tYå nedan 
anförda skrifterna, och citaten från desam
ma, talar för att det kan ha förhålli t sig så. 

I sin 1745 u tgivna skrift "Oförgriplig 
Lancltm ans Tankar om den förmån e ller 
skada getacreature n kunna riket tilskynda" 
beskr iver proste n Sacharias Westbeck hur 
de t förhålle r sig m ed möjligheten au stänga 
inne/ ute getter. H ~ir lägge r han dock ordet 
i mun på getens Wederdelo Män: 

··De säga och tala om, at de ha en a n 11äsra11 
sorn ka ttor, kl~inga sig ö fwer nog bcsw{idiga 
och höga sLängslor, och ar de ras kedlinga r 
krii la genom små hohl, som orrnar".>li', 

Lägg märke till ordvale t. Geten klänger sig öf 
l'el. Westbeck sj;iJv ansåg att e tt skickligt vall
h jon var bästa lösningen på problemet. Märk 
\·äl att: skrifLens syfte ;ir att propage ra för en 
ö kad geLl1å llning m en Westbeck re dogör 
ändå sanningsgra nt för d etta proble m och 
ang·er även en möjlig lösning på de tsam ma. 

Vilhelm Nauckhoff berör också sarnrna 
problemstiillning i sin 1908 u tkomna skrif t 
''Geten dess natur, skötsel och vå rd". Skrif~ 
te n riktar sig Lill småbrukare samt egna
hernsiigare . H äri propagerar Nauckhoff fö r 
geten som en ersättare fö r kon hos den lilla 
mark;igaren. Stängsli ngsproblematiken visa 
vis geten anser författaren b;ist löses genom 
gudring elle r be tesgång i lina där e n person 
för geten i "koppel"_%6 

Detta ska ll kontrasteras mot en ;i!dre, och 
i iörfatta re ns ögon omodern be tesgång, vil
ken beskrivs i nedanstående citat: 

"Den Lid är närnlige n liingesedan förbi , då 
någon kan förorda, att getterna flochis få 
\·andra omkring i skog och mark, cliir upprrä
d,mde som skogsfö rstöra re genom a lt afhita 
de unga planLOrna samt genom sin ehili
bristiska skicklighet, an icke l,'ita några hägna
der hindra deras håg för att göra ohägn på 
siidesfalt och i trädgård ar. En sådan ge tskör
sel anserjag lika fö rkastlig som någon jiigrnäs
rare e lle r triidgårdsodlare, hvilka med rätta 
äro gcucrnas värsta fie nder. ":!tl; 

Stöd och valet av lutningslinje 
Hitintills harjag hävdat att det u r teknisk 
syn p11nkt inte ä r någon ski llnad mellan en 

lå nglagd och e n ko rtlagd gärdesgård. Den 
uppenbara skillnaden är dock vil ken lu t
ningslinje som väljs och i samband därmed 
förekomsten av stöd; framförallt hur tätt och 
om stöd anbringas på gärd esgården vid 
nys tängning e ller ej. I nedanstående tabeller 
harjag Försökt att redo visa det in Lryck som 
frågelisLsvaren ger. 

H ur många stdrparpasserar lutnings
linjen 
Med bö1:jan i tabell 18 harjag på landskaps
och länsnivå samla t de uppgifte r som fo lk
mi nnesmateriale t ha r om den valda lut
n in gslinjen för respektive område . Aven 
denna tabell utgö rs av en regelrätt frekvens
studie och uppgifte r i form av intervall har 
sönclerd elaLs varvid e tt be l;igg f'ö r e n lut
ningslinje som g{1r rncllan 5- 7 störpar resul
te ra r i e lt belägg vardera för kolumnern a 5, 
6 och 7 stiirpa r i tabellen. Som tidigare gäl
ler att d en g rupp frågelis t.svar som har an
geu en lutni ngslinje ä r mindre än tota la 
antale t svar från e Lt och samrna landskap/ 
län. Vidare har de landskap/ lä n som saknar 
uppgif ter om vilke n lmningslinjc som före
dras u tesl ntits ur tabell 18. 

I lä r, liksom tidigare, har en del av svaren 
vilka ligger ti ll grund för tabell 18 åtföljts av 
förkla rande kommen tare r. Dessa listas här 
nedan: 

Hälsingland: De t S1·ar som anger en lutn ingslinjt> 
på 4 par a\·s;1g e n gärdesgård \'ilke n s liingcles med 
4 vidjor. Sttled es hade de nna en Läm ligen brant 
lnm ing. 

Dalarna: En s,·ar anger all en luu, ingsli,~e om 5-
7 par ,aldcs i de fä ll man sku ll e stänga för geu.er 
an nars rnr det normala 12 p a r. 

Gästrikland: Ett S\'ar anger all man s tängde tvä 
slags giirdesgårclar. Dels lw1ls11t med en lt.;tnings
linjc som g ick genom 7 störpar och dels /ängsnr' 
där lutningsli,~jeu gick genorn 9 störpar. 

Uppland: Eu s,·ar a ngt>r att då man stängde med 
en ln rningslinje om 12 par krävdes e n stark n,irr
stång sarrn stöd på båd a sidor om \·an å ttonde 
störpar. T\·å S\'ar anger au 1nan anviinde sig av en 
snnlrl = lucningsl injc om 3 stängers längd. Dessa 
två senare uppgifter är ej införda i tabell 18. 

Västergötland: Ell sva r frå n Van ofta li iirnd anger 
all i h iiradets skogs bygd ,·alcles gä rna en lutn ings-
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Tabell 18. Det an tal störpar vilket lutningslinje n passerar 

/\ nio! bnffrdo slihj)({r-+ 2 ] -I- 5 
/,(1/l(i.l/WjJ/ /rill 

Lappland 
~01Tb1)tte11 

_)iirntland 
r\11gt..· rma11land 

Rilsingland I 

Dalarna :, 
GiistrikLrnd 
\ ·;i nnla nd 
\ '~ist 111a 11la11d ;\ 

1; ppland 5 
\ •'ib tergötland 9 

. ) 

Ösrcrg-iit la nd '.! 
Cutl<1 11cl 
.Jö11köpi1 1gs l:'.i 11 '.l 
Ka l111ar lii 11 I 
E . .ronoberff lånrr " /'") 

Kronobcrg- kort :1 12 .'i 

linje pc1 mellan 12- 1:'> par. D,1 dt' tt a illl<-' tTall ,ir fiir 
stort fo r talwll 18 ltarj.1g t'ndast tnarkerat <-' Il lw-
1'igg i kolumnen lö t· 12 störpar samt markerat be-
1,'iggct med en aste risk. 

Gotland: Det en da s,·ar ,·i lkct uttalat sig o m lut
ningsl injcn anger ett inte tTall på 3- '1 störpar. ln
LctYallct aYscr t,·åbanclswn. 

Jönköpings län: Ett s1·ar <1 nger .111 en kort lagd gå r
dt-'sg;lrcl, s;0

1 scHn ele n s1;.i11gdes i Kro nobe rgs län , 
Yanl igen hade en lutningslinjc som gick igenom 
'.1- 4 stöt-par. Uppgiften ;ir uppförd för Kronobergs 
län och den kortl:tgd,1 g,irdesgiirdens 01ndde. 

En fö rsikt ig sa rnmanfattu i11 g a,· tabell 18 
me d rli1.0 kom menta rer ä r a tt den föredrag
na lu tningsli nj e n på r iksn i,·,'\. läg på me lla n 
!,-7 par 111ed en tyngdpunkt p{t 6 sLör par. En 
lumingsl inje igenom 6 stiirpar föreko m som 
alternari, i sam tliga nämnda landskap/ Ein 
mom Gotland och i11 orn den korLlagda gär
desgå rde ns områd e i Kron obergs län , d ock 
förekom bngre lutn ingsli nje r gansb f rek-
1·e 11L. Aw ika ndt' ~ir den ko nlagda gärdes
g:m !c11s område inom Kronobergs lä n där 
lntningslin jen gick mellan 2-4 par med en 
tyngdpunkt p å 3 par. Detta g~illd e t ro ligen 
ocks:t för Gollands t, åbandsu tn där 3- 4 par 
synes ha , ·ariL van ligt enlig t det e nda a ,· fe m 
sYar som be rör frf1ga11. 

J ämförs tttJallet i tabell 18 m ed den klas-
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siska e tnologins ddi 11i tio11 a, · vad som ä r au 
r~ikna som lång- respektive kortlagd g~irdes
g{trd (en luuiingslinje genom 5 par och dät~ 
utö1er är att be trakta som en långlagd gärdes
gård) ,·erkar griinsen mellan kon- respekti1°e 
lå ng lagd gå n ågons tans där lutn ingsli nje n 
g:1r ige1101ll 4---5 par. Ö vcrgfogen är glidan
d e. Ila r lutningslinjen passerat: 5 par ä r det 
dock definiti,·t en 1:mglagcl gärd esgård. 

Det: svar fdn Dalarna, i kommentarerna 
ti ll tabell 18. vilket ange r an. en brantare lu t
n ing valdes om det skulle slä ngas för gette r, 
ä r värt att no tera. Eu m öj lig w lkn ing ä r a ll 

e n gärdesgård m ed bran ta re lu tn ing ä r svå
rare fö r e n ge t: an ra sig ii,-c r. s:1k d cs skulle 
e n brantare lutning av gärdslena vara e tt al
te rnaLiY till att stänga en högre gärdesgård 
med e n s,·agare l11 tning.Jiimför med uttalan
det. ifrå n Ilal la nd i komme n tarerna til l ta
be ll 17. EYentue ll t sk ulle en kombination av 
biigg<" me tode rna knnna ha va rit eu lösning . 
En teoretisk g issn ing skuUe d å vara a tt Kro
nobergs hins konlagda g~irdesg:1rd,u- skulle 
,·ara au hiinff>ra till e n rclatiYt sett s to r geL
hå ll n i11g . 

Städ 
l11le clningsvis ha r jag redan påst{llt att d e t 
a n la l stöd som a nbri ngas vid u yst~ingnin g 

tekniskt se 
je n . En kc 
o ch m ed t: 

, röd ~in e n 
b i lite t i sic 
h ,TJOLes vil 
d a i fr{1geli 
ll<l jämför< 
.i.g;nar ä rm 
I j ä r delfr 
d e m edar 
l --1--1 : a,·s11i 
,(\-c ken L)'! 

di t kan an 
(\-pteckn ir 
ha r a tt fo t 
,rnr. (Se k 
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·d;n iskr sett bero r på ele n \'a lda luu1in gslin
en . En kortlagd g·ärdesgårcl behön :>r Oer 
•l h med t~itare a\·sråncl frå n \·arandra sam1 

, t,d än en lå nglagd för au erhålla nödig sta
,i li te t i sidled. I \'a r t fall ä r de tta e n rimlig 
,\ pOtes \'il ken ganska tydligt borde framträ
.. 1 i frågelistmatcrialeL. Ty\'ärr Jö1w~1ras den-
1 jiim fö re!. e a\· a tt de bägge frågel istorna 

· ~nar ~im net stöd o lika stort utrymme. I ;\,l 
-, ;'ir dclf'rågestäl111ingarna mer Ö\·ergri pan

'.c medan detalj eringsgradcn ökas i :'\1111 
.H: a\·sniuet om stöd i :\I 15 åtfö ljs a \ ~ 
-'\Cken typteckningar över hur stöd e \·entu-
'lt kan anbringas medan Nm 144 har 6 olika 

~v1eck11ingar \'ilka meclclelare/ inf'onna nter 
.. ir an förh ålla sig ti ll när de u tformar sina 

,\,lr. (Se kapitel 8 ovan ) . Skillnaden i inrikL
.i11g me lla n fr·:1gelistorn a i de tta a,·seende 
L" ror förmod ligen på all Hobrnh. '\111 l114s 

:tirf'auare, i egenskap , t\' klassiskt inriktad 
etnolog ö nskade fi nn a ytterl igare någon 
e l{enskap i gärdesgårdens utseende som 
e1·en tuell t \'ar m i\jl ig a ll a11Yända som sorte
ri ngsf'aktor i en L)'po logi. 

De b~igge 1rågeliswrna ä r dock san1stäm
miga i d et att de båda frågar hurnvicla stöd 
~a ttes d ire kt i samband med att gärdesgår
den n y. tängcles e lle r Jiirst n ~i r de n blev gam
mal och bö1jacle luta. I tabel l 19 ha r jag gåll 
il!;e no 11 1 m itt m ater ia l m ed u tgå11gspu n kt i 
denna fråges täll n ing. I ko l11 m n A har jag 
ff,rt urp an talet enskilda s,·ar inom l'arje 
landskap/ lä n 1·il ka anger a u stöd regelmäs
,igt sattes direk t i sa111 ban d med nystä ng-
11ing. l kolumn B harjag pa mots1·,m111de 
<i tt fort u pp antalet .w ,11· 1·ilka anger a t L sröd 
fö rst kom till a1ll'ii nclning i samband med 
underhåll av en befint li g g;irdesgård: 11är 
den blir gamm al och börjar luta. Till ko
lum n J3 harjag ä,·en fön svar som anger att 
,1öd endast sattes \'i d n)·stäng11ing då det var 
, (irskilt av u öden på g ru nd av m arkens be
,ka ffen her e tc. I dett.a fall ä r ~inclock hu\'llcl
p ri11cipen all stöd inre arn·ändes ,·id nyst~ing-
11ing. r\tt note ra i sammanhanget är all d e 
Iärdesgård ar som kolumn 1\ representerar 
naturl igLvis ockst1 - me d tide n - underhölls 
b land annat genom au sätta dit ytte r ligare 
,töd n iir de bö1jade lu ta. 

1--far liksom i tid igare tabeller ä r sl'aren 
reclm·isade efter la11 dskap / län dä r reclO\'is
n ingsorcln ingen g:tr från norr til l söder oclt 
, ·;ister till öster. I .andskap/ län cl~ir de enskil
da s,·aren p:t frågelistorn a saknar upplys
ningar i detta ,l\'seende är uteslutna ur tabel
len. ! \1' tabt'lle n f'ramgår ~j heller hur må nga 
snir från \·a 1:je la ndskap / lä n som int e ger 
u iigra uppl)'sn ingar a lls i ämnet. 

Efter tabell 19 harjag, landskap för land
skap i lista, räknat upp de sb l som a nges 
1·,na orsa k till att stöd a1ll'ii11ds, trots att hu
l'udprincipeu ä r att inga stöd a11\'änd s ,·id 
11ystängning. Således l1ä rrö r dessa skäl fr{111 

s1·a r som är inräknade i kolu m n B. I 11 :1got 
c 11st.aka Call har ä1-cn e n ko m11ie ntar till ett 
s1·ar i kolumn/\ slunkit med. Dessa är inför
d a med kursi\' stil. 

Tahell 19. Av tabelle n framgår antale t svar vilka anger 
all s töd sa lies från bö1jan, kolumn A, elle r först när 
gärdesgårde n av åldersskäl börjar luta, koltunn B. 

I ·" nd,l:rr/i/ 1,i 11 .\ N 
Stiir/ .\(//11<, dilf•l.-1 Stöd sa111,, fön/ 
i \amb1111d mnl uiir~iirtl11 ,{!ru1/i'J1 

J1ystii11tning /Jl.hjat/11 luta 

l .appland 
;\lorrbo11c:n 

\ 'ii~le rbo t I e n 
.J iinnland 
Angen11.1nla11d 

,\IC'delpad 

I l~d,i11~la11cl 
Dalan,;1 
(;;istri kla nd 

\ 'iinnland 

\ ':is1n1anh1nd 
L' ppland 

lhl,lancl 
Niirk,· 
s,-,de n nanland 
l\oli u,lii11 

\ 'iistergötland 
Ös1c:rg{,1l;1 11d 

Colia11d 

I lallan cl 
.f i)11ki>pi11gs lii11 
K"linar län 
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Norrbotten: Et.t svar a nge r att stöd a nvänds om 
marken ä r för mj uk. Ytterligare e tt sva r ange r att 
stöden sattes med rät.are in t.en -all om gärdesgår
den stod p[t le ra, vid van 5:e störparjämfört med 
vid vart 10:e vil ket v,1 r det normala . Det tätare in
tervallet på lermark \·ar här frä mst en anpassning 
till j ordmåne ns uppfrysningsbenägenh et. För få 
stöd resulterade i all hela gä rclesgårclsliingder kun
de ramla ikull i samband rn ed tjä llossninge n på 
,·åren. 

Jämtland: Två svar ange r an s töd användes endast 
omjordmå ne11 var for grund. Stöden saltas då vid 
vart.annat st(lrpa1·. 

Ångermanland: Eu svar a nger att s töd a ll tid a n
vä ndes vid nys tängning om gärdesgå rde n stod på 
{1kennark a nn ,ffs ej . 

Hälsingland: Ett S\'a r anger att stöd användes vid 
n ys tängning e ndast om marke n va r mjuk. 

Gästrikland: Ett: svar anger a tt s töd a111"ändes e n
dast om m arken ,·a r rnj uk ,111na rs ej . 

Värmland: En srnr frå n kolurnn B m ·a11 d iskttte ra r 
i e tt annat sarnman ha ng störa rnas hållbarhet. Här 
fram hålls att de klarade sig bngre på lera me n att 
"cl,'\ har man p ![tgan a tt tjälen lyfter gä ,·desgårcle n 
ur lllarken stundom så högt att d e n stupa r".' '-" 

Västmanland: Eu. S\'ar ange r a tt stöd an vzincles en
dast om marken är sten ig . 

Dals land: Et.t s\·ar a nger att stöd endast am·ändes 
om giinlesgårcle n gick över bergig ma rk. 

Närke: Landska pe ts enda s,·ar anger a tt stiid en
dast a1n ·ändes om marken ,·ar s~t stenig au det var 
sdrt a tt rn ner störarna i s tö rparen tillräckl igt. 
cijt1pt.. 

Södermanland: Ett s,·ar a nge r au det. vid nys täng
ning begagnades s:1 f:t s töd som lll i'>j ligt. 

Bohuslän: Ett S\"ar a nger ;itt sröd användes e ndast 
om _jorcl må nen va r för grnncl. 

Västergötland: Fyra s\'ar a nger att marke ns besbi: 
fen h et \·ar avgiirancle för om stöd användes e lle r 
ej . 

Gotland: Ett svar ange r att Olll g:inksg·ården stod 
på blåsigt st/illt> satt es stiiden med kortare inter
q JJ, \·id van annat e ller ,·a r g :e störpar jiimfön 
llle cl ,·id \'ar 4:e som a nges som det normala. Upp
lysningarna avse r nJbandst1111. 

Kalmar län: Två S\'ar a nge r att.stöd am·änclcs ibland 
e lle r \'id beho\'. Dessa två srn r hiirrör sig från Siid
ra \1örc och är in fö rda i kolu 11111 B. 

1go 

Tages tabell 19 i skärskådande framträder 
inget självklart m önster i d e e nskilda svarens 
fördelning mellan kolumn A och B. Med till
hj ä lp av ko mme ntare rna tror j ag dock au 
del är mc~ligt att förklara delar av tabellens 
innehäll ganska väl. Den d irekta slutsats som 
inställe r sig ä r att användandet av sLöd inte 
endast beror p å valet av lutnin gslirtje, kon
eller långlagd gärdesgård. Ma rkens beskaf
fenhet r.o rde även vara en viktig faktor i sam
man hange t. Av kommentarerna framgår att 
st:enighet och/ dlcrjordlagrets tjo cklek har 
beryclelse, då med avseende på möjligheten 
att få ner störarna i störparet t illr~ickligt 
djuptjorden. Markens stenighe L torde där
för spela en stor roll i de områden av landet 
vilka ligger ovan Högsta kustlin je n d~irjord
rn{mcn h uvudsakligen består av osvallade 
moräner. l vart fall ~ir det mycke t frestande 
att deh·is tolka tabell 19s utfall för de tre 
Smålandslänen samt Ö stergötland i ljuset av 
detta förhållande. 

De ko mmentarer som h~ivd ar det omvän
da - au stö d a nvändes e ndast om marke n 
\'a r frir m juk - kommer alla från la ndsdelen 
Norrland. De n m ed knrsiv stil införda kom
mentaren från ;'Jorrbotten vilken hänvisar 
till a tt risken fö r uppf"rysning gjorde att stöd 
sattes med tätare intervaller bör ses i ljuse t av 
d et fa ktum att odlin gsmar ken i ~ orrla nds 
kustla nd genere llt sett är knu tna ti ll fin se
dime n tjo rdar belägna under Högsta kust
linjen. Sedimenten utgörs i hög utsträckning 
a\'jorclarten mjäla vilken är mycket fin kornig 
och har hiig vattenh{tl lancle förmåga samt är 
d ärmed svårdränerad. Här är uppfrys n ing 
ett mycket reellt problem. Tjä lsk_jutn i11g el
le r uppfrysning beskri\·s som fe no me n i ett 
sLancla rclverk i växtodlingslära i följande 
ordalag: 

"'Vau ne t. iikar sin ,·olym \·id J'ry·sning nwd un
gefär 10%. Då e 11 \ a t.te nmättadjord frvse r, 
iika r därfö r dess rnlyrn. Om der rjiilande 

_j o rdlag ret st;i r i bpil lär förbindelse med 
gn111clvarr11e1, kan de t. suga till sig betydande 
Yatten 111~i11gdcr och chi.rigeno n1 yuerlig-arc 
öka sin volym. Ma rkytan hi">js clän icl .··ao•.> 

p;, samma sida som ovanståend e citat ä r 
hiimtat ifdm, anges a tt j ordarterna mjäla 

~ ~ ; 

'\c' 

Kmla 13. H, 
Lier lii11gs l!w 
har all legal 
)Ordar som o, 
28. Karton 1 

och finmo 
_j ordar, på 
kapillärt s1 

Karta 1, 

å ke 1j o rcls< 



f.:.arta 1 J . !-lö!fsla kustlinjen. Kartm1; grätonade f!t1r
tier längs luisl!'ma, i M.älardalm sa111/ viis tm Sverig/ 
har all lrgat under vatten och ht1r svallade sedimen/
j onlar so111 odli11!fssu/Jstral. Efter Gadd, C-j. 2000, s. 
28. Kartan iir 11l{umwd av Stig Söderlind. 

och finmo är att betrakta som uppfrysnings
j o rda r, p å grund av sin stora förm åga att 
kapillärt suga upp varte n .~70 

Karta 14 nedan \'isar S,eriges ind eln ing i 
åke1jordsom råden. Om råd en diir åke1jor-

Karta 14. Sverig1,.1 il//lelni11g i åhP1jorrlsomräden efter 
r/1'11 dominem11de 11111/jonlstypen. Enligt G. /:hstriim. 
fjier Erihsso11 . m. j7. 19 70, s.112. 

d en innehåller m jäla och mo utgörs av om
råde 10 i kartan . Som synes av karta n lllgörs 
detta omr~1cle i sLOn sett av det norrländska 
kusrlande t.Jämför iiven me d kana 13 m·an, 
ö,·ere nsstämmclsen är tämligen exakt. 
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Förutom markförhål landen tycks ä,en 
gärdesgårdens e xponering för vind kunna 
utgöra e n förklarande faktor i sammanhang
et. I , ·art f-a ll enligL den kommentar till tabell 
19 som kom mer från Gotland och iir införd 
med kursi1· sti l. (lag åLerkommer till deLLa i 
samband med au gärdesgårdens Läthet dis
kuteras lä ngre fram). 

Resultatet i tabell 19 är naturligt1·is a1-
h .'ing igt av hur många s1·ar som kommit in 
ifr:u1 respektive landskap och län samt i vil
ken tm'm dessa svar uttala r sig i rr:1gan om 
stödanYändn ing. Avslutningsl'is vi ll jag bara 
fästa uppmärksamhet på s1·aren fdm Dalar
na ocb Värmland . Av tabellens förde ln ing 
frarng;1r art en öven~ildigande majoritet a1· 
svaren anser au stöd inte skall sättas förrän 
g~irdesgården blir gammal och börjar luta. 
Likas,'\ ä r svarsfördeln ingen i Uppland täm
ligen klar. Hiir siirts stöd från börja n i sam
band med nystängning. 

l\/led villw intervall siills stöden i gärdes
gärden 
l tabell 20 undersöks med vi lka inte1vall sröd 
sätts på stiirparen i samband med nystäng
ni11g. Sätts stöd på varje stiirpar eller p:1 ex
empeh·is Yar {11:tonde? Delta för att se om det 
finns ett samband med valet av luu1ingslinje . 

l11formaLionen stammar från elen grupp svar 
Yilke n är identisk med kolumn A i tabel l 19. 
AII Lså s1·ar vilka anger att stöd satLes i sam
ba nd med nysLängning. Arr noLera i sarn
rnanhanget är au inte alla svar i kolum n A 

rymme r någon informa tion om med Yilket 
in tervall stöd saues. Således utgör Labell 20s 
underlag av ell m indre antal s1·ar än i ko
lumn A i Labell 19. Landskap eller län som 
saknar uppgifter i frågan har uteslutits ur 
Labellcn. 

Tabellhuvudets kolumner, numrerade 1-
LO, kr~i,·er sin förklari ng . Ett belägg för att 
stiid regehnässigt sartes på ,·arje störpar förs 
in i kolumnen 1. Ell anmtL bcl~igg som anger 
a LL stöd satr.es på vartannat till var Lrecije stör
par resulterar i ett behigg i ko lumnen 2 och 
ett belägg i kolumne n 3. Således spl ittras 
ime rvallsuppgifter upp. Detta betyde r all 
ttrfallet för ett visst landskap/ hin ej direkt är 
all jäu1sr~illa med det an tal s1·ar som Limnat 
uppgifte rna. 

Cr tabell 20s fö rdelniugen a\' de int.ervall 
med 1·ilker stöd anbringas är del inte alldeles 
enkelt a ll se n[1got tydl igt mönster. Inom 
den kortlagcla gärdesgårdens område i Kro
nobergs Lin är dock resultaLel entydigt. H~i r 
saLLes sLiicl ,·id varje störpar. Hiir tror j ag fak
tisk t att rnitL inlecla11dc antagande , att e n 

Tabell 20. Det intervall med vilket stöd anbringas på störparen i en nystängd gärdesgård 

!.a ndslrn/)/lr, n 

Lappland 
Norrbotten 
\';'iste rbotlen 

Ji11nL111d 
Ang<·n11a11la11d 

Cäs1rikla11d 
Viirmland 
\ '~isu11an la11d 

l ' ppbncl 
\ ';istcrgötland 
Östergötland 
c;o,Lu1cl 
I I a l land 
Jönköpings län 
Kali11.ir liin 

Kronoberg lctng 

Ksonobt"rg kon 
Blc-kingc 

7 

8 

16 

2 

2 

2 

2 

2 
7 
(i 

" 
2 

J 

Q 
.) 2 

6 

3 

7 8 9 //) 

8 

;;.onlagd gärc 
Lö r au e rh:tl 
högt förklar 
m arkens be, 
la tin seu m i 
n ingcn ino1 
lCh Jiinköpi 

hänföras till 
den som ~ir l 
Trors all m a1 
je sattes stöd 

För ö1rig, 
,ultalen i bå, 
ad1iingiga s 
beskaffenhe 
förutsatt all t 
.u t ele n i ma1 
manck l11t11i 
par. 

Ett förh ål 
na knytas Li! 
a nbringas p; 
,o m enstaka 
,ä tts pa rYis: 1 

]Xt ömse sidc 
underlag til l 
förhåller sig 
,,1·arsfrekven 
ö1-rigt au ön 
,arntliga s1·a 
,1·a r l'ilket a 
a nger au pa 

Fii r land: 
land , Väster
Halland ang 
na kom til l , 

Cistrikla 
Sl'ar varde ra 
l Smålands 
samtliga sYa1 
a ,w~indes. D 
na sägas 1·ar 

Trots a tt 
misst:iiuker 
mellan en L 
ta stöd med 
Ian. I vart f, 
inägo mark 
knstland sa1 
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kortlag-cl gärdesg,'trd hehö\'er tätt ställda stöd 
tiir at t e rh ålla nödig stabilitet i si cllccl. har 
högt fö rkla r ingsvärde. Hä r torde således 
markens beskaffenhet - stenighet - hare
latin sett mind re förklari ngsYärck. Fördel
ni ngen inom ö,Tiga Kron obergs, Kalmar 
och J önköpi ngs län tror jag däremot kan 
hänföras till markens stPnighet. för de omd t
ck n som är belägna ii,·er Högsta kust li1tjen. 
Tror.~ au man h;ir har e n längre hnningslin
jc sa ttes stöden lörhitllancle,·is tätt. 

Fiir ö,-riga delar m· la11det trorjag au re
,ultaten i båck tabell J 9 och 20 bör ses s0111 
a\'11;i11giga siidana faktorer so rn marken. 
beskaffe nhet och vindexponering. Deua 
ti'm1tsatt au tolknin g<.: 11 av t;ibcll 18 ;ir riklig; 
, I[[ elen i materialet rnest frek\·ent fön:·ko111-
ma nck ltnni11gslinje11 går ig<.:nom 5-7 stör
par. 

Ett lörhålla ncle som däremot skulle kun
na knytas till det interYall n1ed \'ilket stöd 
a nbringas ptt störparen är om stöd ens s;itts 
,om enstaka, ett per störpar, eller om dessa 
, ;irts parYis: t\':t stöd per stiirpar med ett stöd 
pa ömse sidor SLÖrpareL. S,·a ren som liimnat 
underlag rill tabell 20 redogör oftast hur de t 
ff>rh{tl le r sig m ed den saken. dock lämnar 
,rnrsfrehen se11 för delar a,· landet mycket i 
ö ,-rigt att önska . Pa n ·is sall,t stöd föredras m· 
,amtliga s,·ar i Uppla nd. \'iin nlands eHda 
war \·ilkct ange,· au stöd sätts fdn början 
anger a tL parvis satta stöd al1\·?1nds. 

För la ndskapen l.applancl, Angerrnan
land, \ ';isrer- ocll Östergötlan d, Cotl a11d orh 
l lalla11d anger materialet att båda prinriper
na kom till a1wiind11ing. 

Cästri kl ancl samt \'iistmanland har e tt 
" ·ar ,·a rdera ,·i lka anger at t enkla stöd sal.tö. 

[ Srntila nclsb ne n, samt i 13lckingc. anger 
~am Ll iga ~\'a r s0111 be rör fdgan att enkla stiid 
,uwiindes. Detra omracle skulle således k11n-
11a s;'.igas vara Upplands motpol. 

Trots a lt rnateriakc bil\·is ii r ganska wnt 
miss riinker _jag au det finns ett samband 
mellan e n lång lutningslinjc och par\'is sat
ta stöd med ganska stora inte n·all sinse111cl
lan . I ,·a n fa ll l'ör gärclesg,hclar lwliigna på 
iniigomark och d å framförallt i '.\'orrland · 
kust land samt li pplancl . Dock haclcjag be-

hön ett större antal s\'ar från >Jorrlands kust
land f'ör au hä,·da detta m ed bestä111clhet. 
Nu mriste det stanna , ·id e n a11ing. 

Gärdesgårdens täthe t 
En sista aspekt a,· giirdesgå rde ns tekniska 
mått som är 111öjl ig art undersöka i materia
let är giirdesgårdens tä the r. I ornn framför
da resonemang sam t i s\'arens komn1cntarer 
ti ll de o lika tabellerna framskyrntar a u g;i r
desg;trclens höjd, störparens m·sråncl , amalct 
,·icijor per störpa r sam t e,entuellt också den 
\·alda lt1tningslinje n bland annat kunde 
nuiera beroende p;t ,·ilket eller ,·ilka dju r
·lag s0111 gärdesgården \·ar ,l\·sedcl art stänga 
inne e ller ute. Sålunda borde även gärde~
ga rdeus täthe t ha eu 111talar samband 111ed 
om det var sm:1 e ller sto ra dj 11r som den sku l
le göra hägn för: får e lle r kor exempeh·is. 

T tabell 21 återfinns de 11pplysningar som 
materiakt har om g;irdesg:1rdarnas r;i thet, 
landskap för landskap. Recl0Yisni11gsorcl-
11i ngen för d essa sena re är som \'an lig t ifr:rn 
norr ti ll söder och från väster ti ll öster. Land
skap/ hin som saknar uppgifwr h ar ,·idare 
utesl111i1s m tabe llen. Uppgifter \'ilka anger 
a rt exe111peh-is 10- l'.2 gärdsel , ·ar det norrna
la har i tabellen result e ra t i ett bcliigg var
clera i kolu m ne rna 10. 11 och 12. 

uppg ifterna om hur tät g,'irclPsg:hden 
stängdes beskri,·s i materialet på lllln1dsak
lige11 td sätt. ,\11ting·e11 uurycks detta som 
exrnq)(-'lvis 8 giirdsd per stii rpar ell e r ocksa 
anges au det normalt ä r exernpeh·is 2 giird
scl mellan \'a1je ,·iclja på störparet. l det for
m falle t mena. att det igu1om det enskilda 
störparet passerar 8 st~·cken gärdsel lagda 
ontnp;'i , ·,1 ra ncl ra frftn bolle n a,· sriirparet 
upp till roppen. Enligt della ~iirt att riikna 
skulle salunda 1;ithe1e n på giirdesga rden i 
Jigur 33 m·an (kapite l 8) anges till 7 gärdsel 
per störpar. 1 de t senare fallet - där t~itheten 
a nges som ett ,·isst a nta l giirdsel mellan 
, ·idjorna - blir det s,·arare att med s~ikerh ct 
bestäm111a det totala a11tale1 gärdsel per stör
p,u-. l konsckn'nse11s namn liarjag d~irför 
,·a lt a tt tolka 11ppgii'tt-n 2 g;i rdsel 111ellan 
,·idjorna som att det mellan marke n och 



nedersla vidjan ligger 2 gärdsel, ytterligare 2 
gärdsel m ellan nedersta vidjan och mitten
vicijan samt 2 g~i rdscl mella n mittenvidjan 
och översta Yidjan. Diirutöver harjag lagl Lill 
1 gärdsel ovanför öve rsta vicijan i beräkning
en: 2 + 2 + 2 + 1 = 7. (Jämför med den avbil
dade giirdesgården i figur 33) . Vidare har 
j ag utgått ifrå n art gärdesgården i deua fal l 
slängdes med 3 vidjor. I några enstaka fall 
har uppgifterna levererats som exempelvis 2 
+ :~ + 3 + I = 9 d ä r o rdn in gen på gärdslen 
och deras an tal mellan respektive vidja ä r 
noggrant beskriven . Ytterligare någol fall 
a nger all 4 vidjor användes och specificerar 
däreftcr i den ordning vilken giirdsel och 
vidjor särts. 

En del svar h a r d essutom uuryckt tät
helen i sådan form a ll de enskilda uppgifter
na inte låter sig omräknas till e n sifferupp
gift eller också rela teras tiitheten till vad som 
krävs för ett viss t djurslag. Dessa ålerfinn s i 
nedan listade kommentarer till tabell 21 till
sammans med en del anmärkningar vilka 
rör tabellens in nehåll vilket gör au del i lis
tan finns kommentarer från landskap som e j 
;ir representerade av någon siffra i tabell 21 . 

Lappland: Landskapets enda SYar kommer [rån 
Fredrika socken och kommente rar au den i s\·a ret 
specificerade gärdesgården med 6 gärdsel inte 
dög fo r att st/i nga u te getter. Dessa a·nsågs omöj
liga au s tänga för. Tjn,'.jr,uren kriip e lle r kl ev Ö\'er. 

Västerbotten: Svare t anger att 5 g;irdse l pe r stör
pa,· begagnades och au 4 vidjor anvä11des. 

Jämtland: Eu svar a ng<:>r att 10-12 gärdsel var det 
norma la. Deu a fö rutsau au fle r än 3 vidjor använ
des på det enskilda störparel. 7 gärdsel va r det 
normala om 3 vidjo r användes. Ett svar anger att 
skihagarna g jordes n ästan vat:tenr.äta kring ägorna 
och mellan gårdarna för au u testänga får och get
ter. Ytterliga re en svar anger au: ,.Där h'ir gingo å 
hete m[tsle na rurlig tvis stängas tätare än där kor 
eller hästar betade"."" 

Ångermanland: S,·aret anger au 4 \' idjor amändcs 
ti ll d<:> () g;irdslena. 

Hälsingland: Eu sva r frCm [ jusdab socken anger 
a tt stängdes gä rdesgården rned 3 vidjo r benäm n
des denna fastbandshage och a nsågs rnra tillräck
lig fö r får och gette r. Am·ändcs halvbandshage, (2 
1·idjo1·), diig de11 endast for kor. 

Dalarna: En sva r fri\ n Transt rands socken a nger 
att om 3 vidjor am·,in cles lades 3 gärdsel mellan 
,·icijorn,1. Am·ändes 4 vidjo r lade man 2 gärdsel 
m ellan vi<ijorna. Ytterligare 1 svar anger a tt gär
desgårdan,a stiingcles så täta att småkreatur hö ll s 
ute. Ett m· sva ren o-ör tillä,n,et att man n 11rner ::, ,':lb 

(1933) stänger gärdesgårdar betyd lig t glesare. cf~ 
wrsom man inte I;ingre håller getter. 

Värmland: Ett srnr frå 11 Gusta,· Adolfs socke11 an
ge r att på den tiden som m an höll får, fram till 
omkri ng 1920, måsre gärdesgårdarna stängas täta
re än nu. 

Västmanland: En uppgift från Kumla socken an
ger au ett hål i gärdesgården ej fick vara s törre än 
6 rum i fyrkant om gärdesgårde n sku lle anses s0111 
laggi ll. Denna uppgift tolkar jag som alt eu av-

Tabell 2 l. Gärdesgårdens täthet uttryckl som antalet gärdsel vilka går igenom ett och samma störpa,· 

l.1mdsl!af1/l iin 

Lapp land 
Norrbotten 
v::i.sLcrboU<·n 
Jäm tland 
Anger1nan land 
Hälsingland 
Dalarna 
Gästrikland 
Up p land 
Söclcn nanland 
Väst.ergöt.land 
Östergötland 
.Jönköpings lii11 
l{alina r län 

Kronobe rg ko rt 
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4 6 7 8 

3 

9 10 11 12 13 14 15 

2 

-cand mellan t.v! 
:,n:! rstiga 6 nun. 

Söde rmanland: 
, 1.örpc1r begagna 
med \'idja och l 
D;i nt\' asterisken 

HalJand: E.tt. sva 1 

,o m ,·ar mindre 
kn pa igenom. S 
~i'1rdesgård skull 
kn-pa igenom. 

\'ästergötland: l 
nades per s törp 
!!a rdcn gjordes s 
;;;rii11gn ingc n)i i1 
mellan gärrlsle1 
~,\rdt->n \·a ra söa/1 
!igen lamm) , ej; 
liga re e l.l svar ko 
med at.L det skul 
lena. 

Östergötland: F 
,·id sekelskiftet 
far dä r s[t kalla 
Denna gärdesgi 
lagd gärdesgård 
b itar av e n sågst , 
band med att cl, 
ken är nödviinc 
med samma rni 
fo r mad. Svallar 
sa mt en ha lvrun 
.-\nclra benämn 
hakar) . 

Kalmar län: Del 
"ör ti llägge t at 
~om laggill, sk11 
samt tre vicijor. 
gård skall stiing 
ger att gä rdesg~ 
inte fick in e n t. 
slå ihop gärclsk 
långlagd och st: 

Kronobergs lä11 
per störpa r ans; 
J 1P. Denna skul 
sam t ha högst 
svar n ä1.nner att 
\·ar ,·an lig p,1 01 

re om elen ski 
gärclsel än van! 

Som framgår 
är det inte sä 

som har upVi 



.z 

-,a nd mellan två gärdsel i gärclesgi'1rde11 e j fick 
-., ersLiga G llll)l. 

Söclermanland: Svaret anger att 12 g;irdsel per 
-to rpar begagnades om gärdesgården stängdes 
·ned viclja och 14. gä rdsel om j ärntråd a1w;incles. 
Där,1\· asterisken i kolullln 14. 

Halland: Ett svar relate ra r att hål i gärdesgårde n 
.. , m \·,ir mindre ä n 3 decimeter kunde inte får 
, r,pa igenom . Sarnllla s\'ar anger också a tt en tät 
::i rclesgårcl sku lle vara så tiit att e n kall inte kunde 
,r,.-pa igeno1n. 

\.ästergötland: Uppgiften om att 6 giirdsel begag
:udes per s tö rpar å tföljs av t iJJ ;igge t att gärcles
: arden gjordes så t;it anjli/aren, (den som utförde 
-tä ngn ingen), intt: kunde få igenom sin t r;isko 
:nella11 gärdslen. Dä rn1ecl skulle också gärdes
: a rde 11 va ra ,öa/äle1; rillräckligt tät för at t får. (rim-

.ren la mm) , ej skulle kun na krypa igenom. Ytte r
::are e tt sva r ko mmenterar g,irdesgå rdens täthe t 

~ed a ll d e t skulle vara en tvärha nd mellan gii rds-
:1.1. 

:'.>s tergötlancl: Frå n Blåviks socken anges arr man 
cJ ,ckelski ftet up pfö rde särskilda hiig11ade r till 
_r d iir så kallade svallar kom till användning. 

:Jc>n 11a gärdesgå rd stiingdcs som e n van lig lång
.. ,gd gärdesgård m en den blev t;ir. (S\alla r ä r d e 

1Lar m· e n sågstock vilka sågas u t ur stocken i sam
')a nd med att elen fyrkantsågas, eu operation vi l
'.--e n ä r nödvändig om man önskar få sågat virke 
med samma må u då sågstocken i sig är morots
io rmad. Svallarna har a llt.så en !fat "sågad·' sida 
,a1111 e11 ha lvrund sida och är bredare i e na ände n . 
_.\ndra beniinrninga,· [ör dessa är ytor och /0111-

:,akar) . 

};almar län: Det svar, som angivit intervallet 10- 12, 
,i:ör ti llägge t att gärdesgården för att be tra ktas 
- 0 111 laggill, skull e \'a ra stängd med 11 - 12 gärdsel 
-.1m t tre vidjor. Ett S\·a r anger au en bra gä rdes-
zard skall s tängas skalbaggstä l. Ynerligare ett an
zer att gärdesgårde n skall slängas s~ tiit så att n1an 
m te fick in en tå ens. Detta åstadkoms genom att 
-la ihop gärdslen med en yxa . (G:irdesgården var 
'.anglagd oc h stiingdes med ha 11 kar). 

fu-onobergs län kort: Ett svar anger au 8 gärclsel 
p<' r störpar ansågs ge e n gärdesgå rc! som höl l /!im
T,. Denna skul le vidare ha e n höjd om 9 kvaner 
-.im t ha högst e n kvarter m e llan gä rdsle 11a . Ett 
... , ·a r nän1ner att den kortlagda gärclesg:trde11, son.1 
,-a r \·anlig på orten , gjordes rjcan_. och något h()g
re 0111 den skulle användas till få ragärd.-. Fler 
:;ärdscl än vanlig t användes till ett sådan 1. 

Som framgår av antale t. uppgifter i tabell 21 
är det inte särskilt mfö1ga svar per landskap 
som har uppgift.er om gärdesgårdens täthet. 

I regel ä r d et bara ett, eller maxim alt två, 
sYar per landskap/ län som resulterat i ett 
belägg. Enda undantaget: rr:m detta är Öster-
götlancl . Dock auserj ag a ttjag u tifrån tabell
ens innehåll plus kommen tarerna till den
samma kan d ra föijande slutsatser: På riksnivå 
ha r inget enda svar a ngivit att mer än 12 
gärclsel per störpar användes. Vidare är det 
av kom m e ntarerna mycket tyd ligt att tät
heten bar all göra med vilka cijur gärdesgår
den ska ll utgöra en effektiv b;ignacl för. Nio 
av kommenLarerna h;invisar di re kt till olika 
cijurslag, antingen får e ller getter. Enligt m itt 
förmenande skall de tre svaren från Dalarna 
- vilka anger att g;irdesgården skulle stängas 
LillräckJigt tät så att den höll ute småkreatur 
- ses i ijuset av detta. Med småkreaLUr avses 
får och ge tter. 

De mttttuppgifler som anger vad som är 
största möjliga tillå tna avsdnd mellan g;irds
lena har naturligtvis ocks{t med elen saken 
att gö ra. 6 tum är omräknat i centimeter= 6 
x 2,5 = 15 centimeter, l kvarter = 1

/ " aln = 1.~ 
ce ntimeter. En tvärhand torde dock röra sig 
o m en något mindre mått. I ett ä ldre upp
slagsverk anges e n handsbredd till 1/-1 fo t = 
7 ,.~ centime te r e ller 4 finger.2 72 I d e n av 
No rdiska museet. utgivna m åttordbo ken 
anges en tv;irhancl som ett.: 

"natu rm:ttt som är hande ns bredd över kno
gar na: n In1 n1en räknades inte tned tttan 
drogs intill ha 11de11 . Be roen de på handens 
sto rlek 3- 4 tum (7,5- 10 cm). Användes 
m ånga gånge r d å inte noggrannare rn;iLn ing 
\·ar nöch·änd ig. »m 

Vidare to rde tjockleken av en tr;isko, hel l i 
Lrä och en något upp[1tpekande tåhäua 
omräknad i centimeter hamna någonstans 
runt 10-1:5 ce ntimeLer. Somjäm förelse kan 
tillfogas att eLL modernt fårs tängsel har mas
kor som är 15 x 19 centime ter; bredd x höjd. 
O bservera att maskorna i ett fårstängsel si t
te r lodrätt o rie n teradc i stängsle t j ämfört 
med sne tt lagda g~irdscl. De n f)1rkanl med 6 
tums sida som omtalas ovan LOrde därför ha 
varit snedställd i förhålla nde till en maska i 
e tt fär stängse l. 

En mycke t. försiktig skallning av vad som 
kan ha vari t e t t riksgiltigt intervall är 7-10 
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gärclsel, dock är denn,1 siffra osäker. Kanske 
skulle inte rvallet lika gärna kun na sättas till 
7-12 gärclsel. Personligen tror jag mer på 
det forslnäm ncla alte rnativet. Detta går dock 
in te att be \'isa ulifriln källmaterialet. Sum
m eras koh1mnerna 7-10, ha r d essa 7, 6, 4, 
respeklive 7 belägg vardera i nu nämnd o rd
ning. Skall en jämföre lse göras 111ed det sätt 
jag har beriiknat del toLala antalet g;irdsel -
utifrån u pplysn inga r a\· typen 2 e ller 3 gärcl
sel me llan vidjorna - b lir resultatet 7 respek
tive 10 gärdsel fö rutsatt att tre \'icijor am·änds 
vilket också är de t normala på riksniv.:'t 11. 
(J,\mför med tabell 16 ovan). 

De t sörmländska SYare t sorn anger td 
olika antal g,irdseJ beroende på ,·ad for slags 
utgå ngsmaterial som anv~inds till vic.ija - en 
,·icija av gran eller e n järntråd - visar på 
stäng11ingstekn ikens be tvcle lst'. En vidja av 
trä "bygger" m e r på h iijde11 ;in en järntråd 
cl,'\ vicijan måste föras e tt an t.al ntr\' m ellan 
stiirparen för alt fungera.Järnlråclen '" n~jas" 
fast; d e n slås e u e ller fle ra rnn· kring stö r
paret och tdden s bägge ändar vrids run l 
varandra ett a ntal \·ar·\·, gärna m ed e n naj
tång, lör att tråden skall nypa {1t orclenLlig t.. 
(Det går också bra att utföra detta momen t 
med en vau lig hmLång vilket torde ha \·arit 
elen u rsprungliga metoden) . Analogt borde 
samma resonemang giilla om \'idja _jämfii rs 
med hank . De n senare bygge,· ime på hö j
den och cbrrnecl borde ett större a n La l gärd
sel åtgå ~in 01n en Yidja an\•;inds. 

En yue rligare parameter som har betvcle l
se är naturligtvis hur bctesgången fi r o rdnad 
för djure11 i det e nskilda fallet. Dt'lLa torde 
ha slort förklarings\'ärde för tabell 21s för
delning. Ty\'årr innehåller vare sig f'rågelista 
VI IS e lle r fråge lista Nrn 144 någon explici r 
fråga o m detta. Ett rent allm~inrcoretiskt 
antagande i detta fall ~ir att beho\et a\· häg
nader minskar i_jt1 högre grad m~i nsklig när
varo kriiYs \'id be tesgängen. Såled es i 1·ilken 
uts trä ck n ing o lika c~j11rslag vallas, ~judras 
eller om elen m;inskliga när\'aron består i a tt 
då och d å tiua till djuren under d ageu. Det
ta oa\'sett om be1esmarken beslår av ett till 
större de le11 oinhägnat skogsområd e eller 
om betesgångcn sker inom en större eller 
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mindre hage . Dessutom torde förJ1:dJanclet 
mellan in ägo- och u tägomark spela in : elen 
areella fördel n ingen mellan d e historiska 
markslagen. Således ~ir de t ganska sLOra skill
nad er mellan slätt-, m ellan- och skogs bygd i 
dessa a\'seenclen. Dock förekommer g~irdes
gårdar i alla sarnrnauhang, även inom fäbod-
1 äsencle ts kärnområden. 

En yuerligare parameter som har betydel
se ri°)r den rn;inskliga närvaron ä r förekomst 
av rovcijur. I mitt materia l kommenteras det
ta i t\';l svar, e tt ifrån Bohuslän och ert ifdn 
Kronobergs l{in , Sunnerbo h~irad och Göte
ryds socken. l d et senare ä r informanten 
född 1832 och ko mme r in på detta när hon 
beskri,·er h11r många vidjor som a1w~inds på 
err /wn!wjäre. 

.. men i regel var det 5 1·icijor p{t ,arje störpar 
för ,lltjii rer. skulle bli tju och laggi llr och 
h al la rrecl fo r f:treu som el'ler Ya rganrns flyk1 
gingo i he te p~l skogcn"_i 7 1 

Ett ellt'r flera s\'ar fr:1n landskapen Lap p land. 
:'\lorr- och Vi.islerbouen sam t.Jännland anger 
a tt Giren lick klara sig siih·a 11t.e i skogen un
d er h e la sommaren. lfr{m samma om rf1clen 
\ar de t brukligt au in i sen tid släppa det sto
ra fl e rrale t a\· arbetshi'istarna på sommarbete 
i skogen under li knande p rem isser vilke t 
naturligtvis inte skulle ha \'a rit m öjligt om en 
livskraftig rovdjursstam funn its i d essa om
råden 1111de r l 800-talcts sisLa decennier?7

:' 

En av be\'ekelsegrunclern a till att sliippa 
Giren på <" 11 lå ng sommarferie med minimal 
e lle r i1 wen tillw n licmer natur!io-r.vis i det fa k-n / 00 0 

tum att få r ej mjölkades i någon högre ut-
sträckni ng 1·id de nna tid \ilkel däremot kor 
och getter gjordes. I lästarnas. vilka gick på e tt 
"ti llsynslöst'' sommarbete i d e uor d liga de
larna a1· landet, 111.1\·udsakliga uppgif't var au 
le1·e rera dragkraft till skogsbruket. Såled es 
Yar de ras n11me riir besLämt a\' skogsbr ukets 
he hm· a\' dragkraft sna rare '.iu j ordbruke ts. 

Sammanfattning av gärdes
gårdens tekniska mått 
För a tt avrunda de h itti lls förda reso!le-
111a11ge11 framfö rallt med hänsyn tagen till 

_-,ir 3.J. En !tög 
,1,tadlw111111a i, 
.[lagd giirdPsp;< 
m11/r11P lut11i1 
/1 /1'!/fl 11/(l l/ (/1 

Il bd1iiva utuy 
wr rin 3. Orig, 
'1,•x/ i )'rler: "Gi 

_ .. rd . 178 cm h c 
: mella n störp 
· ,/ iillagrt 19';. 
,/n ,bodr1111a, r 
/;, n i /)a/ama. 

- ,,.J f . .Vl'g. )Il: 1 

.e komrnentar 
_n~e r det antal 
.t'n ,t;ingdes, , 
.t'n sr;ingcles, 1 

.mjen, tabell 1 
<i ngdes, tabel 
, 1111 framskym 
:ra n de l eller cl 
,kall giira hiigr 
:11an a ntinge11 
, u e rligare gärc 
, tö rparel mt'n 
e lle r också del 
linjen m en nH' 

,rörpa r. De t st 
med den korLL 

nobergs län cl 
~;irclslen torde 
desgård stängc 
,11 fle r vicijor O< 

,1\· hrnde t. (En 
i e n ko rtlagd 
lisk t att en nå 
,om man a m•; 
rad längd \ilk; 

E tt extrem r 
gård ha r åsla, 
rion a\' alla m·; 
hjort h;ig n sot 
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_-,11 3-1. E11 hiig höjd gr1r 
l/ 1/adlw11111w ii11Pn i r11 
:f{agd giirdesgl/rd gn10111 

1,rr111/a1r /11t11i11g m , 
d1/1·11a 11/a11 all för d1'11 
Il hrhöva 11t11yllja/ln 
,,,,. ii11 3 . Origi11a/ets 
/1 \I lydn: .. ( ;ii1·d es-

- cl . I 78 cm hiig: I 111e-
111c llan sli'>rp:1ren'" . 
,/ ii1 tagl't I Y26 pil 

1/1 nhodarno. , \ h1dalP11s 
i:n1 i /)a /{{l/1(1 . E. L". 

- , ,-/ / . ,\ 'rg. 111: I /9 B.f 

- kon11uentare r s0 111 {uföljt de talwller som 
.zn d e t anta l , ·idjo r med ,·ilkcn gärdcsg[1r

~-n ,1iingclcs, tabell 16, hur hög gä rd esgår
.en stiingd cs, tabell 17, den \'a ld a lt11n i11gs
_n jc11 , tabe ll 18, sam t hur t~it gärdcsg:1rde n 

,,ängdes, tabe ll 2 1, framgår art d e skillnad e r 
,0111 rra mskymra r be lr borde re la teras 11t i
.ran d e t e ller d e d jurslag so m giird esg:1rd e n 
-~all göra hiign for. Giirdesg:m le ns höjd kan 
'11.tn anting(0 n reglera geno m all d els 1il llö ra 
, uerliga re g~irdsel och ,·ic\jo r på de t e nski lda 
, l(->rparer men med bibehå llen lutning ·linje 
e ller o ckså d e ls ge no 111 au ,·arie ra lut1J ings
li1'.jen mell med bibe ha lle t an m! ,·icljo r pe r 
, cörpar. De t sena re siit tct ~1 r t ro lig e n l~1 lle t 
med den kortlagcla gii rdcsgårde n inom Kro
no be rgs Ein d ä ,- ck n b ranta lu tninge n a, 
zärclslcn torck lia sam m a effe kt som en gär
cbg;1rd stän gd till e n högre hö jd med hj iilp 
.1, fle r ,·idjor och fler gärdscl i övriga d e la rna 
.1, lande t. (Eu b ran tare lutning a\' g-ärdslcna 
1 en ko rtlagcl gärdcsg-å rcl inn e bär a1110111a
·i, kt a 11 e n u{1g o t hög re höj d e rhå lls cftc r
, n m ma n ,u n ·iind e r giirdsel a ,· stancla1·dise
rad l;"i11gd ,·ilka ställs p~t högkant ) . 

Ett extre mt fall d ä r liiig o ch tä t g ii rdes
.!:,i rd ha r ås tadko mm its me d c 11 kombi na
:ion m· a lla o\'a n nä11111da parame trar iir de t 
h jo r1häg n so m fi n ns p~i Biirka-Siib)' egen-

clo.rn ca 2 111 i I söder on, Lin köp ing . G;irdes
gårclen ii r 2 me te r hög, störarna 11ar 1 meter 
m·an j o rd, s tö rparsaYstanclct ,·a rierar mellan 
0, 75- 0,9 me te r. Cärcls lem1 h a r e n längd av 
~.2 me te r och har en lutningsli1'.je som gå r 
genolll -l- stö rpar. Giirdesgården är ,icla re 
stängd med l'. jiilp aY 6 \'icijo r av st!iltråcl . Ce-
11o m ,·a1je störpa r går det I :'i giirdsel. 

Tiithctf'n, be traktad som enskild parame
ter, regle ras med hj;ilp 3 \' att e tt iikar a n ta l 
giird sel ko mme r ti ll a1wii11d n ing per srö rpar. 
I d ena fall är ö ,-rig sräng ningste k11ik 11ndcr
o rclnacl; iiven 0 111 b an k och s tå ltr ,\d i sig n.:
su lrera r i tä ta re gä rdesg,ircla r ii11 o m \'icUa 
skulle am·ändas. En ytterligare aspekt pa 1ii1-
lteten ä r om g~irclslena iliiggs ä nde mot ä nd e 
i d e n 1·a ld a l1.1 t11 i11gslinje11 e lle r rn 11 d essa g:1r 
om Jotr. fo ru tsa LL att tnt e lle r fl e ra giir d st' I 
a rn·iind. for a 11 l·)•lla l11 tn iugslinj en . 

Kortlagd gärdesgård i Småland 
J ag ha r rnech-e tet unch·iki t a tt göra n ;\go n 
niirmre bcskrin1ing a,· de n korrlagcla gärde~
gi\rden , trors ,injag fl itig t urski ij t fö re tee lsen 
i båd e 111ina t;ibell e r och texte n i ii\Tigt hit
inti lls, d~1jag 1·cla1 bcriilliga m itt påstående 
a tt d e t i11 1c lin ns någ ra \';1scn tliga te kn iska 
skill nad er mellan cu liing- oclt e n kartlagd 
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gärdesgård i många avseenden. FörsL nu -
cl~ijag tycker mig klaraL av d e aspekter på 
gärdesgården vilkajag anser kan variera och 
också forsökt förkla ra variationen utifrån 
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Figur 3.5. f fjorllu,g11 el v id 
BJiirlw-Siiby. Foto skog.dr. 
Per Haze/1. \fåren 2002. 

Figur 36. Silörda,rbete jH1 
sätmrt C/uistiueho/111 i 
Siirlrnnanlmul I 750. 1 
baligrunrlm SJIIS ,,11 hög 
och tät gärdngr11d som 
/ordf' motsvara den ov11r1 

tlllpirda ifrån Bjiirko-Säby. 
Ciin/rsgården kcm t'Vf/1 -

1111'1/t vara en rf,,t av en 

djw gc1rd. Utsnill från 
målning av J ohan Edvard 
Mand,,Lbmg. Efter Gadd 
C-J. 2000, s. 97. 

hell a ndra parameLrar än de som even t11ellt 
föresvävade elen klassiska etnologin - är ti
de n mogen för en li tet längre utvikning om 
d enna gärdesgårdstyp. 

.., Kortgärdesgå 
• Långgärdesg 
■ Går ej att bec 

utifrån svaret 
• Länsresidens 

• 

• • • 

J 

!-.:arta 1.5. /)pn kort , 
maf Prialet. Fy/Ido I n 

des som fxr111m1enla 

De n kortlagd, 
a\· permane nt hä 
tomLplatser, fö t 
inom e tt geogr~ 
land och Krono! 
r.ar de östligaste < 

hela All bo och 
halvan av Konga 
dele n av Uppvicl 
även syd ligaste < 

rad in gå. I cLL a· 
och V~ixjö lands 
ren a tt kon g~irc 
fö rekomma nde 



Je -

ill 

.._ Kortgärdesgård 
• Långgärdesgård 
• Går ej att bedöma 

utifrån svaret 
8 Länsresidens 

• 

• • • • 

• • 

• 

• 
• 

■ : 

.,,::· 
.Å; •. · ..... :. 
j,..:,..:··· 

... ... 

~ ... ... 

• • • 

},.-a rla 15. Dm lwrtlagda giirdesgårdens ulbredningsområde inom Kronobe1g5 lrin som den avspeglas i ji-r1grlisl
motffialet. Fyllda trianglar markerar de soclmar vilka h.arji-ågPlislsvrn som anger all lwrtlagd gärdesgård a11v(i11-
les som fN'rmonenla hägnad ruut allo ägoslag. 

Den kortlagda gärdesgården, i egenskap 
å\ permanent hägnad och icke belägen runt 
tomLplaLser, fö rekomm e r huvudsakligen 
inom e lt geografiskt område i södra Små
land oc h Kronobe rgs hin. Området innefat
tar de östligaste delarn;:i av Sunne rbo här;:id, 
he la Al lbo och Kinnevalds härade r, västra 
halvan av Konga härad samt nordv;istligasLe 
delen av Uppvidinge härad. Trolige n LOrde 
:i\·en sydligaste delarna av l\'orrvidi ngc h;i
rad ingå. I ett av svaren från Konga hä rad 
och V;ixjö landsförsamling a nge r meddela
ren att kortgärdesgården ;ir den \'a nligast 
fö rekommande hägnadstyp e n därstädes 

men in kluderar också områdena kring sjöar
na Sale n och 1-Ielgasjön, väster respektive 
omedelbart norr om Växjö. ~7

h Nordgränsen 
anges vidare, enlig t samma svar, gå vid Helga
~jöns norra sLrand. I söder går motsvarande 
gräns vid \·attende la ren för .vlörrurns och 
H clgaåarnas tillflöde n . I ett svar från Berga 
socke n i nordligaste Sunnerbo härad speci
ficeras hägnadstypens utbredning ytterliga
re . .'\!ordgränsen anges gå vid Toftaholms 
säteri i Dörarps socken på grä nsen mot Jön
köpings län.~77 

Inom sitt urbredningsområde är d e d ia
lektala benämningarna på kortlagd gärdes-
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gård : 3-para gärdesgård, , ·ejcgärclesgård, 3-
,·eje eller 2-\'e jegiirclesgå rct. H iignadstypen 
skiljer sig inte niirrmvän i kons truktion från 
den 1·,mliga långlagda gärclesgå rclcu u tom i 
ett par a,·scende n. A\'st{rnclet mellau stör
paren anges ligga på mellan l' '~-2 'h alrwr, 
gärdslct har en standardiserad Lingcl av 6-7 
alna r och skar1·as aldrig "icl il;igguing; e tt 
g;irclsel r;ickcr frå n kons truktio ne ns oYan
sida 11cr till marken. Vic~jornas amal a nges 
till 3. För 2-,C;je g;i rdcsgircl är a nta le t natur
ligwis 2. Vidare anges alla ,·arian ter ha ett 
stöd anbringat på varje störpar. Stödet sitte r 
,•;ixclvis på onwäxlande sidor av gärdesgå1-

1,10 

elen, fas tkl ;imt under clet ii\'ersta gärdslcL. 
Eftersom lutningsliu_jen no rmalt endast g{tr 
igenolll 3 störpar ;ir det nöch·äncl igt au s;iu a 
stöden s{t pass tätt och regelbundet for au la 
erforde rlig stabili tet i sidled i konstruktio
ne n. Störpare n sätts ofta någo t lurande. 
fram{tt, i kons trnkt:ionens s1;ing11ingsrikt
ni11g. De tta g,'i ll er särskilt för 2-,·ejeg,'irdes
gfö-clen . (Se figur 37 nedan samt även ligur 
2 ornn i kapite l I) . 

Kong;i rdesgå1·de n förekom äve n u tanför 
ovan angi\'na om r:1de i Kronobergs län . clels 
i egenskap av perm anent h."1gnad och de.Is i 
egenskap aY prydlig hägnacl runt tomt.plat-

Fig111 '37. Kor/lagd gii1des
grirrl. l)p tvr1 översta hildl'l'
·1u1 il/11st1emr de11 i sva1en 
va 11I igasl _/ö1eko111 111a11dc 
111nir111ten so111 iir stängd 
11ml 3 vidjc11: l)p11 u 11de1° 
sir/ bilden i jigu 1en mi.1p1 

en ria1ia111 so111 ii1 .1tii11gd 
//Ini 2 vidjo1: F. U. 38034, 
f';ättn_Yrfs sorlie11 och , \I/bo 
härur/ (dl' 11,ä öventa 
hild,,ma) och 1)1\ L 8075 . 
. \'öbbefc sorkl'II och Ko11ga 
härorl. 

,er. l d e t senare 
, t;\ngas, vilken h; 

:,m stiirpa ren oc 
c!a,t g ick ige11om 
:11an s:1ga a\' stö1 
:<-l r att ge ett pn 

Frn köpings resp 
d ett<1 ,·ar e n s~i r 
trukttjuva r. Ym_ 
'.,iip in gs lä n , Ö: 
,ock.en , kornrne1 
2;,\ rcle11, m en d{t 
manen t hägnad 
2;es att h~iguadst 
tale t sanll att de 

Sone ras d e I 

J...ornrn it i dessa k 
, om det mest p i 
n a clssyn p 11 11 k L. 

oc h kryp er. Dä , 
man generellr si 
, t ri kr relaterad, 
medan hästen ~i 
gardens hc~jd. A1 
hanget lwror l'r2 
par eller krype r 
i s,tmband med 
i oYan nämnda 
i m itt mate ria l 
mekanisk {1ve rk, 
tu r inte motstå1 
uedrryckL bit g 
l~itt a u kliYa elle 
lighete11 t.i.11 au 



,er. I dcr senare fa ller brttkadt' e n ,·ari,rnt 
,t:ingas. ,·ilken hade e ll ko rtare a1st,\nd mel
:.rn stö rpa re n oc h e n lu tningslinj e so n1 en
last gick igenom t1·,'\ störpar. Vidare brukade 

·11a n såga a, · störpare ns toppar; ocksa de tta 
,c->r att ge e rr p ryd ligt intryck. Tre s 1·;ir från 
Jc'rn kö p ings respekti,·e Kal.mar län anger all 
!e tta var e n s/1rde les cffrk tiY li~ignad mo t 

:ruktrjm·ar. Ytterligare e tt s,·a r frå n .Jö n
,J>pings l~in , Östra hä rr1cl och Kråksh u lLs 
, , ,eken , kommen te ra r den konlagda gärdes
;.1rclen , men då rro ligc"n i t>ge nskap ,11· per
!1,rn e n t hägnad kring a lla ~igoslag. Här an
; c , art h~ignaclstypc n fö rs, ·ann under 1880-
.tle t sa rnr att de n Yar SYår arr kUrt ra ö,·e r."" 

Sone ras d e huscijursslag ,·ilka ha före
kommit i dessa konun euwrer fra mstår geten 
,0111 det mest proble matiska d juret ur häg-
11ac\ssynpunk1. De n båd e h o ppar, khiw·ar 
och krype r. foirn;is t föije r får oc h hiist dä r 
man generellt skulle kunna s~iga atr !'å re n :ir 
,tr ikt re laterade ti ll gärdesgårdens t~iLhe t 
meda n h:iste n är d ire kt re la te rad till gärdes-
1;å rclt:ns liöjcl . Att ko r inte n;inmts i samman
hanget beror fr;i111st pi\ a rt dessa ,·arke n hop
par e ller krype r och cl{innecl inte har berörts 
i ~amband nicd de aspekter som 11r1dersökts 
i (Wan nä m nda tabe lle r. Däremot n;im11s de 
i m iu mate rial i samman hang cLir d e gör 
1ne ka11isk :t1crkau p{1 g;irdcsg{1rden som i sin 
tu r ime mots tå r lrycket. En o mkulhä lt e lle r 
ned rryrk1 bi 1 g;irdesgård är seda n re latilt 
låu all kfa,t eller hoppa ö, er fiir en ko . Miij
lighe te u ti ll att de tta irnr;i[far beror på gä r-

Fig11 1 ] 8. Ko1/h1,u,d giin/e;;u,ärd vilken /w 11de Jön,Jwm-
111r1 n111/ /0111//J/11/sn .Votna dm bm nla /11111 i11gs
li 11/ 1'17 sa 111/ avsa/111adP11 r111 strid. ,\ In i gorl 11ilj11 srr 
111a11 r1 /I den iir sliingd 111nl -I- 11irl;o1: Fiirl11gr111 till 
i/l11stm!io11 en är ji//11 Cpp!r111d. Eftr,· Frr1g,,fista ;\I 

15s ly/1/n-/w ing, s 12. 

desgårde ns konditio n och unclerh,'tllsbeho\' 
,ilke t ko mm er a tt redogöras fö r längre rr,1111 
i f('Xtc n. Fiiljande cita t från T järstad sockeu 
i Kinda hiirad och södra Ösre rgötlancl anser 
j ag h,u F:tngat sam band el mellan olika d jur
slag o cli g;i rdesg:1rdar t~iml igen exakt: 

''0 1n g;i rdesga rclcn \·ar lag och glc!-i sade 
don1 au dt->11 \'a r s,·in hög och n1il n{lt."'.!ii 1 

0Ya n näm nda ko rn111e11tart>r, och d e ras sär
behandling ,ff dt' 1mclersökta aspe kte rn a I is 
a ,·is sä rski_lcla cij u rs lag , g i'>r a tt dcr in te ;ir 
hel t orimligt att ,;inka sig alt e n fas tig he ts 
in ne ha,· ,11· per man e11 ta hägnader ku ud e 
1,ffie ra utifr,'.\11 de cl jttr som fanns p:1 g.hden 
samt li u r be tesgången 1r1 r ordnad för dessa: 
sc parara ko-, häst- och fårhaga1· 0111gin1a a, 
hägnader , ilka ski ijcle sig :it i höjd och t~it l1e t 
ifd n ele n tid som fråge listsl'a re n slammar 
ifrJ n . 
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h_-\PITEL 

Stängr 

-\rbetslag, 
.1rbe tsupF 
'c-da n korn n 
,pekte r p :1 i 

.:..nktcjag m t 

:c- c ita t ge e1 
:.:ir arbetsmo 
di ,amma n 

D<:> t arhc1s 
~rkc. stör oc 
t usen . Virk, 

_.,n rurn utcfl 
~"·,gard som 
,e,1{1 r a,· tre , 
:er ii r au s\'e 
'1 ,;irskih lll ) 

r\e lla s,-ar iiw 
.l ,agd a a rh 
.idjor, kiinn 
,11 ,·o. _ o tcr: 
-in n, en rncc 
ll l ,;vcc\ja ,·i 
,c,'ingas är ,·i, 
.u1 e tt gärds, 
en. S,·,irc t ;i 

c- '...\""cn c r f'an 
, ina fö rsta ~• 
,0111 drång c 
l<> r,·issa uu 1 
nä111nd,1 Ian 

nagon möj l 
.1--U 11de1 i e t• 
harjag hclc 
betet ersä1 c; 



:L-\.PITEL I 0 

Stängningsarbete 

-\.rbetslagets numerär och 
.1rbetsuppgifter 

-c-dan kom m er jag a u behandla ett antal 
-pekte r på stängnin gsarbete. Innan dess 

...;.nkte jag med utgångspunkt i nedanståen
.. e citat ge e n hel hersbild av sjäha arbetet 
. .:ir arbetsmomenten kommer i rä tt ordning 

h sammanhang. 
Det arbetslag som beskrivs nedan har allt 

1rke, stör och gärdsel , framkön till arbets-
0la tsen. Virket ligger i högar på jämna mel
_,rn rnm u tefter d en dela\· en be fintlig gär
lesgård som skal l st~ingas om. Arbetslaget 

besd r a\" tre man plus <' n pojke, \'ars uppgift. 
d<'L är all S\'ecija \·icljor. Citatet kommer inte 
in särskilt mycket pft pojkens a rbe te, meu d,1 
de tta svar även am·:'.inrs att ti ll viss del illustre
ra sagda arbete i ovan anförda avsni rr om 
\·icl jor, k.'.inns clet onödigt att citera detta 
anvo. Notera dock att det för lllsätts alt det 
1i1111s en medhjälpare ,·ilken har som uppgift 
,trt S\'ecUa ,,idjor. Gärdesg:trden som ska ll 
,tängas ~ir, idare m· en långlagd typ clär mer 
,-11 1 ett g~irdse-1 ,'\tgår för all fy lla lutningslin
jen. S,·aret är inhim11at 19'.-t3 och bygger på 
L'g c11 erfarenhet. \ilecldelarcn framlcn-lt: 
,i na första 20 :u i hemsocknen och arbetade 
,om clriing d~irstädes. SY,ll't'l har iblall(I, och 
fii r Yissa t11tryck, am)int sig a\ det förut om
nämnda lanclsm{dsalfabctct. Då_jag inte har 
någon möjlighet att exernpe l\'is ått' rg<' hur 
a-l_j udct i en ord uttalas en I igt detta alfabet 
harjag ht'lt enkelt thit a:et i la11dsrnalsalfa
be tt't e rs,'iuas ,w ett ,an ligt a etc. 

"'Vid uppförandet a,· en g;irdesgård kunde 
1-3 man plus en ,·idjebagare sysselsiittas . 
Orn en poj ke bakade vidjor och :I tlla n h;ig-
11ade, plägade en m· dessa , he lst en yngre 
och rörligare pe rson r i,·a den gamla g,irdes
gå rden. skilja 11t det dugl iga ,·irket och lägga 
d et i särsk ilda högar. Det obrukba ra vi rke1 
kasi-ades undan och tillrnratogs, dels m· ba
kepojke11 , de ls erte r slutat arbete. Detta ,ar {t 
r i,·e ne r jasskå r. Vidare högg samme man a,· 
den ruttna delen på i Ö\Tigt brukbara gamla 
störar och ,•;issade d em på nytt. Så d rog han 
fra m drags1:ll\ge11, drajstånga, varmed me
nades en lång, rak och slät trind. son, la des 
ptt marken med den smala iinclan, mellan 
det sist up psatta störparer och med elen 
g,·ö,-re ändan pebnde åt det h åll, elit den 
nya gärclcsg:trclen sku ll e gå. På ön1sc sidor 
0111 c\rajstånga ho1ede han hot fö r sta\Ta mii 
e hotstång. en j;_irnspett. Detta lades uutwcl 
c\ragstånge11 mnl ena änden in till se11as1 
uppsatta stör och diir dess spets belänn sig 
gjordes n·,"t hål, cu p:1 ,-ar sida 0111 dragst~11g
c 11. Spettet sk111lc rnra I f:llnn = l ,78 m. h111g1 
och detta ,·ar s:tlunda aYst:'\ndet m el lan t,·å 
störpar. fanns e lldast längre e ller kortare 
j;imspcll, m;il l<·s m ed en famnelll~tll a,· 1rä 
en!. biL skiss . Dessu tom skul le stö rarna s~i1-
tas nccl i sill ,! !tal. \·ilka ti!ILrampades 11lccl 
skoklacken ,.. JJer, diir clc1ta ej var nog, med 
yxha11u naren. \'::irannan stÖrYar ny. ,·arannan 

gam111:tl s;\ lå ngt cle1 gick. - 1\ll t det de nne 
man uträuaclc kall ades ii ltiigm· i rörhotet. 

:\,'iste man lade ga1!l 11 t:dr g::irdsle llle llan 
de uppsaua stiirarne. frllcle upp llled lllel
lanbitar och n-cd pil clcll llttdnsrn ,·irijan 
och ibland ä\'e n clc11 111el le rs1a. Vidare satte 
han ned stöstan-a e ller s1iilw11a (sid"stiiden) 
,·ilb f"as1gjo rdes med den ,nellersra ,·idjan. 
Till s1i>d rogos d e gri')\·sta stiirarnc. dels enie
cla11 di , ·:1 s1r;ivicrc (st(,uarl<- bii11re) , <kis 
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t~111t'da11 g ro , ·a s ti°)Llr i lto tt· 11 gjorclt> g:1rdt·s
gardc11 killlllJ)ig,u r . Stiid p lacc raclcs 1 ,·,111-
ann,ll ho t o ch med ,·an a n n aL stöd , ·,\ 111 ,ll 
t' na sidan e n!. hi f. skiss. Bred,·id , ·ägar b ruka
d e inga stöd placeras p å den at \'ägen ,T u.an
de sida n fö r a n ingen sku lle snm·a om dessa, 
synne rlige n 0111 g~i rd esga rd en , so111 o fr;.1 , ·a r 

ral lt> t. b,g 11:ira ,,,igka111e11. Vid 11p ps:i1111i11g 
a,· stöd siikte 111,rn 1{1 del.la ,·in ke lriit I 11 101 g,ir
dcsgå rde n . u p p ifr,'ln se tt. Lhrigenom ko m 
s töde t at t b;i nd .1 (s itti b;inn ) m o l bå cl.i stö r
a rne oclt fi c k kra f"tig1 rag i g,ird esgarck 11. -
\ ';1d d enne- ma n 111 rä 11ade kallack s ,1 h,ig nc i 
n1 illah me t. 

Led a ren a,, d e t he la hägncde i nackcho 1.e L. 
Han u1,·a ld c och placerad e nackctrin da (elen 
översta st;-\ ngc n), n-e på nackc,·ejja. samt 1ills(1g 
,ltl gii rd esga rde n blc,· h ra och hack ans,·a re r 
ff,r a rl wtel. ;\la1url ig1,,is ,·a r arhe1sffmkl-
11i ngc11 ej s,'l noga till ,irn pad överall t. be roe n
d e p i\ h u r pass 11 :·hä n t ~ lä u läecl i (fli nk o ch 
a rbe1sa 111 ) n1 a1 1. so 111 k igu eck i fii rlt ore 1. 0 :1 
t,·å el ler e n man hägnade. måste dessa lltföra 
a llt ornnst(1enck a rb c te .··a,,, 

')"?, r ,l, ~/ a·, ) ~ ri, 16- C S 

'"}'1 Ci., -St:, C /- !; C) , - ' 

/ 

IH 

\ 

1 ligur :l9 följe r de a\' meddelaren meds;inda 
skiss<':' rn <1 dels på e t.L famn m ått och d e ls den 
sche m atiska b ild på h ur s töden a n b ringas 
u tefter gärclesg.'1rden m ed bestäm da in te r
,·a Il. 

Bilderna i figur 39 nedan talar för sig sjäh·a . 
T sarn rnan bangcL ,·ill jag notera a ll det c i Le ra
de s,·arets a1w ;inclning aY e tt farn rnrn't tt för 
a tt mäta lit dt' t ko r rekta avs tå nd et. m ellan 
störpa re n är mycke t o, a nligL so111 111etod 
järnfii rt med det ö,-riga materia l. Svare t närn
ner o ckså att famnmåuet e ndast togs ti ll om 

j ärnspe tte t Ya r för I:lllg t eller fo r ko n i för
hå lla nde t ill de t ö nskad e 111å u e t 0 111 e n 
fa m n . Vida re är m in g issning a tt o , a n a ,·bi l
dad c f"am n m:ut hllvnd sa kligcn ko rn ti ll an
y;ind n ing i and ra sammanha ng än d e t o \'an 
lwskri\'na; till e xe m pe l vid fas ts t;ill ancle ;:i,· 
a rbetsbeting \'id sl:1ttcr o ch skörd . Så ledes 
h ;:i r detta rnät,·erkn·g inte enbart tilh-erk;:i ts 

3/11 /ii.n 

~z½ 

t 

Figur 39. Fa11111miill sru 11/ 

sd 1P11111/ is/i si<iss 1hwr /i II r stöd 
jJ/arm 1s. /Jll'I DAL 1918: 11/2 
3. s. J81/2 oc/J / 91/2 . 

fö r att a n 
\2;/trcla r. 
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u p pfa u a r 
LL Ltrycke 1, 
,träckan n 
,en h a r or 
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pa ret) . De 
sarn ma sti' 
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111P!lo 11ho!, 
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il/11s/ml io 11 
stäng11i1ip;s 
1-Jin UL\ I. 
/for/sjö sor/1 
11111ds ting.' 



·c:ra
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för at t a nd ndas i samband mt'd gärdes
~a1·dar. 

O rdet hot i gärdesgärdssammanha ng är 
högst relcYaJJt och ä r frekl·ent lörekomma n
cit' i m ateriale t, framforall t från östra Göt,1-
Iand. En hot h,1r g rnndhctydclsen, så som jag 
uppfattar at t s,·aren i ma teria let an\'äncler 
u t trycke r., avstå ndet m e lla n r.d störpar: 
,t räckan mellan dessa. Utö\'er g runclbetydel
, (' ll har ordet i kombination 111ecl andra ord 
flna betylelser. l o,an cite rade s,ar hotas 1i:t1 
med /wt-stång:j ärnsperr . Ett stör-ho/ kan ock
, /1 betyda ett enskilt störpar, likväl som a,
, titnde t m ell an f.Y{t störpaL Vidare anvånder 
de t citerack s,aret hot i kombination m ed 
rö r-. mella n· och nack-/io/. I dessa fal l a,·ses 
e '\pli cita d e lar av gärdesgårde n som fall e r 
unckr arbetslagets medlemmars ans,·ar. Här 
to rde ordkorn bi natione rna h~irröra fdn hur 
,·icljorna ben ämns efter sin placering p:1 stiir
part' t: fotvictja, (längst ner, 11~irmast marken ) , 
111clla11,icija och nachicija, (ö,erst p{\ stö r-
paret) . Dock ~ir de t i detta sammanhang in te 
,amma störpar som a\'ses. St~ingn ingsarbctet 
sker 11~imligcn vid tre olika störpar samtidigt. 
De t ä r därför det g:1r att h:111a tre p erson er 
,~·ssclsat ta p å en gång utan att dessa går i 
,,'igen för ,·arandra. lkroeuclc p{1 om d et ä r 
c11 kort- elle r lå ng-lagd gärdesgård (lu m ings
li njen ) sker stängni ngsarbetet på rre på \'ar
andra följande störpar fra111,h i stängn ings· 
riktn ingen , kartlagd, sam t ]Xt vartannat eller 
på ,·a1· trecije störpar t>f'tt>r ,·arandra om gär-

!-i'g11 r -10. Bilden Jörestiilfn 
111 lr111glagd /!,-iirdesgr1rrl 
rliir /11/11i11gsli11j1'11 g11r 
igmo111 9 stö1jJ()): ,\In i tfp/ 

n lemde sva 1<'1s tn111i11ologi 
utgiir r\ = pirhol. 8 = 
1nPll011hot. C: = nark/10/. 
JJm fr111p;a jiilm under 
il/ustmtio11 en ongr'1 
<lii11g11ingsril!t 11i11gm. 
F/ier I 1L1\JA 1002-5, s. -15, 
Hods)ö socke11 orh Nr11• 
1u11ds ti11gsfflg i J1iml/1111d. 

l 

clcsgfi rcle n ~ir långlagd. Se ,·ida re fi gur 40 
ncc1'1n. 

I fi gur 40 a nges de i cita tet o Y,lll anförda 
lwgreppe11 forh o t = ,.\, m ellanhot = B och 
nackhot = C. Pilen i figurens undt>rkant an
ger stängningsrik tninge n. Arbetet fortsk ri
der a llts:1 ti ll höger i bild. Gärdesgi'u-clen i 
figure n ~i r lfoglagcl ocb lutn ingsli nj en g{1r 
igenom 9 par. Således har ,idjor saus på ,·art 
rrcdje störpar samtidigt. I figure n ii1· d essa 
vicijorj ust anbringade och det är nu dags att 
l~igga i e tt nytt ,a rv gärdsel <m111på dessa . 

Vidare ka n note ras a tt sam tli ga stö ra r i 
störparen vi lka är belägna närmast betrakta• 
ren konse kvent är ritade kortare än den bak
o m,·arande stören i det e nskilda störpare t. 
Det i 11 ne bär att st~ingningsar betet sker rdn 
elen sida som ligger mella n g~irclcsgårcle n 
och lwrraktare n . G~irdscl måste näm lige n 
som regel läggas i O\'an irr~in. \fan kan som 
regel ime sricka i g~i rdse l ifrå n sidan . T vart 
fall inte i e n långlagd giirdesgård och då 
lå nga gärdsel kommer till a m ·~indning. Se 
figur Lf I nedan. 

Arbetslaget på bilde n är i färd m ed att 
lägga i el.I gärdsel. Som synes ll1r de str äcka 
sig g,m ska reFilt för <t l l fä gärdslet ö, e 1· sriir
pare n . :\otera också att d e e j ,·arit konse k
Yenta , ad g.'ill er störarnas J;ingd i den 1nc
ni11g sou1 figu r 40 illustrerar man. Däre mot 
h ar de följt den a rbetsordning som ;'ir elen 
alle narådande i s\·aren i det a tt de liar sat t ut 
- störat ut - e u ga nska sto n antal störpar 



innan själva iläggander av g~irdsel Yidtar. 
Notera att citaLeL ovan beskri,·er elen tro

ligLvis allra vanligaste situationen för stäng
ningsarbeLe med avseende p:1 pe rma11eut 
gärdesgård. Det rör sig här om en bit fallfär
dig gärdesg:1rd - som således inte längre går 
au reparera på andra sätt - vilken skall 
stängas om. J denna siLUaLion kan ;;irbets
lageL biLvis åLeram·ända de lar a\' det gamla 
virket: både stör och gårdsel. I cira tet berörs 
dert:a i arbetsbeskrin1ingen för elen som häg
n ;;icle i förhotet - \'~tssa ont gamla störar -
samt den som hägnade i mellanhotet - läg
ga i gammalt gärdsel. Helt obrukbara delar 
aY de11 gamla gårclesgårclen "kastades 11nda11 
och t ilh·ararogs, dels a,· bakcp~jkcn, dels 
efler slut:-11 arbete". Bakr/wjkens intresse a,· 
gammalt ruttet gårdesgårclw irke låg i att fä 
brånsle ti ll den eld d ~ir ,·icljo1na sn:cijacles. 
Sagda eld fick han då och d{1 flytta allt efter
som arheret fortskred. Del gam la Yi rkeL som 
ime gick ,'\ l i derra sarnm,rnliaug brukade 
köras hem och a1w~i11das som bränsle i köks
spisen . Frågel isrsYaren 11iiu111er clctw som 
frek\'elll förekomma nde och br;iuslct orn-
1,ilas som so11wwnied i d e fl es ta fall. Det dög 
e nclas1 atr laga mat p:1 och inte till upp,·:irm-
11iug. Frågelista \tl 15 efter fr:1ga1· rnd cktla 
ruttna, och i Ö\'riga a\'seenden odugliga gam
l;;i g:irdesg:1rds,irke, kallas. De ord solll ser-

1-Hi 

Figur 41 . Iläg1;11i11gov 
gdrdse/ i /änglogd giirc/Ps
gård. l lusby-1.ängh 1111{/m 

liygr!Pg(lrd 13/å Wingen ca 
1,5 milfrrgelvägen SO 0111 

U/JjJsa /a. Bilden i 11/örd i 
Upsala Nya Tid11ing, 
UN·1; 98.11.04. 

veras i svaren är likt'ydigt med det dialektala 
ordet för skräp. Som nästan riksgi ltiga te r
mer ;ir o rclen tms, lrr1s och /rös; ibland med 
förleden gärclsel- e ller gärdesgårds-. 1 min 
tolkning är detta samma o rd och kan använ
das om en rad företeelser, som inte har med 
det a, frågelista l'vl 15 efte rfrågade samrnan
ltanget att göra. 

Personen som arbetade i forho tet - den 
som fi ck störa uL störarna - anv;incler sig a\' 

eu i citatet s:1 kallad d ragstång, rfrajs/({ngo, 

för att ni ut störarna p:1 en Lillråckligt rak 
linje och samtidigt också få hjälp med del in
bördes a,·stånclet mellan störarna i det en
ski lda sLörpareL. Del år clärf'ör som drag
stftngen föres med den grma änden framåt 
i arhetsrikrningen . Således hotar man hå len 
i V-form på var sin sida om sagda dr,1gst.'rngs 
grovä11cle och fär p:1 så säu störarna i der 
enskilda sriirparc1 p:1 r;in a,·st;'tnd grat is utan 
alt beliö,a göra någon extra miirning e ller 
dyl ikr. o;inned blir det ocks;'t ,·iktig1 att 
gärdslcn är ungefärligen lika grova, so111 
tidigare berörts, för all denna metod skall 
k11nna rillämpas rncd 11:1gon framg;'\ng. 

Fn ,-uerligan· aspekt p{t citatet, som är\'äl 
,~ircl au noteras, år t1LL d e t: t1t:trycklige11 anger 
personell sout Ji;ignar i nackhot.et som de11 
mesr e rfarna och den som också hade ans\'ar 
för all p:iirdrsg({ rr/m blrv bm. S.'ilecles krä,·er 

-tä ngnings 
rö rsta arb<: 
,m basa vi< 
d e t krävs ~ 
anses som 
ger at.t det 
fullärd. 

I c itate t 
,i.r nödvän 
,-icUebagar 
en stänga1 
,k.ri\'e r sålE 
de på arbi 
,·ärd men 
förande. 

_-\rbetsl 
1 tabell 22 
mansäLtn i 
Stängning 
dela t. Såle 
ej direkt. h 

till rent st, 
hålls sål rn 
med dew 
således in 1 

ke t är cler 
, enteras i: 
mässigt g, 
a1·be1slage 
få delta i , 

Hår lik: 
tit ner rer 
hä\'clar au 
ren L sr;ing 
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påfö rs i k 
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, tängningsarbete både ÖYning och \·,ma. Det 
fö rsLa a rbete som e n nybörjare anförtros är 
,1l l basa vic!jor. Ett anLal av s\·are1i anger a tt 
de t kr~ivs ganska lå ng va na innan man kan 
.rnses som fullgod sLängare. Tvåa\' d essa an
ger a u det tar ca 10 å r in nan man kan anses 
:u llärd. 

[citatetssista rad a nges också att det inte 
.:ir nödvändigt all vara tre pe rsoner och en 
\i c!jebagare. Arbetet kan i nödfall u Lföras av 
en st~ingare och e n vic!jebagare. Citatet be
,kri,·e r således en idealsituation med avseen
de p:1 arbetskraf'tstillgången; förvisso önsk
\·ärd men e j nöch·ändig för arbetets genom
fö rande . 

. ..\rbetslagets sammansättning 
I tabell 22 nedan redovisas arbetslagets sam
mansäuni ng enligt svaren på frågelisLOrna. 
Stängningsarbetet ä r vidare tematiskt upp
delat. Såled es räknas alla arbetsmoment som 
e j direkt har med basning av vicljor att göra 
ti ll rent slängningsarbeil'. Basn ing av vidjor 
h:tlls sål unda isär och personer sysselsalla 
med cle LLa a rbete s~i rredovisas och räknas 
således inte in i de t normala arbetslaget, \'il
ket är den normala bild som vanligen pre
senteras i s,·are n. Del finn s s:dedes e tt stallls-
1n~issigt gap me ll an att ingå i det "rik tiga'' 
arbetslaget vilket st~inger gä rdesgård och att 
fr'i de lta i arbetet i egenskapa\· \'idjebasare . 

I lär liksom i tidigare tabeller harjag bru
ti t ner rella inter\'a llsuppgifter. Om ell sn1 r 
hiinhr a r. t 1- 3 personer var sysse lsatta med 
re n I stängningsarbete - e nligt definition e n 
o\·a1 i - innebär det att ett heJ;igg \a rdcra 
påförs i kolumnerna J, 2 och 3. Det före
kom mer a tt e11 del sYar ange1 c11 inte rYalls
uppgif't för a rbetslagets sam mansättning 
111an all i sammanhange t specificera syss lo r
na för \·a r och en . Därrned \·e t_jag inte om e11 
1·idj<"hasare ingi r i det ll[)J)gi\'na i11ten ·,tlle t. 
J ag har rnlt att rolka en sådan i11 tcrrnlls11pp
g if t som an det rör sig 0 111 rent stä ngnings
arbe te, de t \'ill säga att \"idjebasaren inte in
går i det uppgi\·lla inter\'alle t. Detta d[1 en 
såd,111 persons nwd\'erkan tas för gi\"Cn m· cl<" 
flesta inkomna S\'arc n sau1tidig t som det 

finn s e n statusmäss ig skillnad mellan rent 
stängni11gsarbete och basn ing av vidjor, som 
Lidigare n~imnts. Vidare förekommer atr in
Le l'\'allsuppgifrerna å tfö!js av komme nte rar 
Yilka anger vilke t antal personer inom inter
,·,tllet som var vanligast.. Dessa kommentarer 
är lisLadc efter tabell 22 t illsam mans m ed 
upplysninga r om hur arbetet fördelades 
inom specifika arbe tslag. Alla svar vilka avser 
arbe tslag vilka st~inger med hank är u teslu t
na ur tabe ll 22 där del endast ingår svar där 
vidjor a nvänds oavse t t om de senare basas 
eller ej. Landskap och län redovisas som van
ligt frå n norr t ill söd er och från v{ister till 
öster. La ndskap som saknar svar har uteslu
ti ts ur tabellen . 

Tabell 22. Arbet~lagcts storle k och sammansiillning 
då gärdesgården stängs med vidjor 

Lr11ulsho/1/lii11 

I.appland 
7\orrbolten 
Vtis1crbottcn 

Jäm1l;-111d 
Angrn 11;;111 land 
.\-kdclp.1cl 
J l'.i lsi11g la11d 
l),ilarna 

c;äs1 rikl;,ncl 
\"ii ,-,nla nd 
\ '~ist111 a n land 

Uppland 
Dalsland 
Söde rn1an la11d 
\ 'iistergötla11d 

{) :-- t (' rgö t la Il d 
Co 1la nd 
l blland 

.J ö11kiipin gs län 
k alm ar l{tn 

Kronoberg lang 

h..n 111oberg kort 

8k kinge 

A 11 /(I/ /1n.1011n i mbPl<iflgt t 

RP11/ slii Hg ningsarhr fr 

I 2 J ./ 

4 
I 

6 ·I 
--1 " '.! 

13 3 
'l 

2 2 
l 3 
-I :, :) Q ., 

I 

I 
3 3 2 
'i 6 6 
2 '\ 

1-l '\ 
.i 7 I 
'.! :, 
:i ti --1 

Nasning 
I 

'.l 
'.2 

6 
'.l 
2 

'2 
2 

•I 

6 

'.! 
10 

--1 

'.! 
10 
7 
!) 

7 

Korn rn cn ta r: 1abcllc11 ;i r en l'rc J.,xensL~tbt·l! (),Tr s,·a1 
0111 arl w lsLiget, qorkk ocli s;.-u11111a 11siiunin g . Den ,ka 
l~\s~~ M>lll l()~jlT: fra n ~orrbottcn fin ns I s\";11· so1n an

ger a t t ~ p<·rso 11<·r 11 lf(")rcle re n t :,,, tå 11g ning-:,,,arhc1c. '.') 

"';,ranger a u_ I. per!'-!011 ha:-; rH lt..· Yic.qor. Det \·ar aldrig 
ner iln e n pc r:-.on :--om ba:-.ade \·icU or. \·i lkl'I ·· 1 ·· 11ndcr 

.. P,;.h11 in~( , \f la r p;t. 
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En fö rsiktig shnsat~ a\· tabelle ns fördelning 
på l'iksni\·,'\ n är a u de l ,·anl igaste arbetslage t i 
1naLeriakL bestå r av l\ å persone r sysselsatta 
med rent stångningsarbe te tillsammans med 
e n ytterligare person som bas,tr \·icljor. Sum
meras ko lu mne rna 1-3 pe rsone r under 
''Rent stän gningsa rbe tt>" bl ir resu lLate l 57, 
69 och 27 i nu n~imad ordning. Drns Dalar
nas 13 be b gg ifrån kolumn l s summa - d il 
de t ju i cle u a landskap \'ar m·a nligt a u ,·icijor 
basades - bl i1 fördelningen ännu tydligare : 
44, G9 och 27. 

För a tt nå en högre cle La lj eringsgracl är 
de t niirh·ändigt a tt ta del a\· n edanstående 
la nclska ps-/ lä nsvisa komm entare r innan en 
vi(fare to lkn ing ,w tabe ll 22s 1·estiltat görs. 

Lappland: Dt"t t"11da s,·art' t a11g-e r att e11 ,·nxe 11 111 a 11 
skö ue stän gan clct och en fli cka Sl'eclcl c , icljor na . 

Norrbotten: Tre sn11' anger a u ele n l'a n ligaste 
ko mbina tione n b estod a,· t,·å ,·n xn a m iin samt en 
po jke som s,·eclcle ,·icl jo r. ELL srnr an ger a tt t\'å miin 
~t~\ ngd e: en L·lde i g;trdse l och en ,·,,r .-,11s,·;-1rig f() r 
att siitta d it ,·icijorna . -

Västerbotten: En srnr ang er a u man ku nde l'ara 
l' n- f"yra pe rso ner. Olll d e t s ku lle g [1 fo rt ,·,tldes d e t 
hög re a 11 t,tl t>t. ...-1\ ·a s, ·ar ange r ar.t d t> t , ·a r ,·anligr art 

poj kar i ')-11 ars ."tider fic k bi")lja s,·p(\ja ,i(\jo r. 

Jämtland: .-\Ila sex sya r fö rutsätter att e n ,·icljcbasare 
bc- l1<S1·s. I km fa ll a ngl's kö n p ,1 dl' nn>1: fyra pr~br 
och e 11 k,·illlla. 

Ångermanland: En .s,·,1r a ng e r att t re persone r n tr 
d e t 1naxa1na l ,;on1 k1111de sysst' lsiiuas ,·id stiin g-
lli ng-sa rlw te to ta l t scu. sa lllt o m a i-lJcLC t sku lle gå 
sna bbt. ,-\rbe te t 1·ö rd elad es sa a tt e n person stö r,1-
cle ut , e n p e r.so n s t 'ingdc . ( higga i g~in lsc l och \Ti

d a d it ,·icijor) . o ch ('Il pe rso ll sn·dd(' halld . D('ll 
sistnä llln d c , a r en pojke. Eu s,·ar anger a tt om t,·a 
pe rso 11e r sysselsa ttes m ed 101/ ,lä11g 11i 11gsrn bele fick 
e n stö1·a ut och e n b inda ,·icij o r o ch t igga i g~i rclsel. 

l\fodclpacl: Eu s,ar a nger a tt fyra p e rsoner p lus e tt 
ba rn k11nd c s;·sse lsä ttas sa mtidig t. I cleua fall fick 
('Il pc rsOll rö ja gatan . elen ti lltänkta p la tse n för 
gärdcsgårclc-n, en person fi ck störa ut , e 11 perso ll 
drog fram gärclsc-1 oc h ba rnet Sl'cdde band . 1--i ad(· 
m a n störat u t hhsre11 i1 111a11 lw hiinlt>s e lldas t tr e 
persoller p lus e tt barn til l ba nden / ,idjo rna. Ett 
s,·ar allg-e r att d e t beh ö,·cles en ma n och e n p o jke 
fi) 1· s tii11ga e n g~i rd esg~rcl . 

Hälsingland: Lan d skapets e nda s\·ar ang e r kort 
o c lt g ott au e n-ile1·a pe rson e r kunde svsse ls;irras i 
st,l ng n ingsa rbetf' , cLir~1,· ast c riskC'rn a i Labc ll 22. 
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Dalarna: Etl S\'ar an ~e r all två perso ner å tgic k: en 
sk ick lig stänga re sam t c-n pe rson l'i lken had e arr ta 
vicUo r, kl)Ta dess ;-1 sann art s rö rfl u t. T ,-å s,·a r a nger 
a tt det ,·,rn ligaste a n ta let rn r tr e pe rso ll e r: t,·c1 
stä llgcle och en h ad e ha n d o m ,·i cij o r och u rstör
ning på m o ts\·arande siiu som i fö rcgae11dc srn r. 
E tt svar a nge r ;i11 fn a pnson c r k1rnde s;ssclsättas. 
Da lick e n an s,·ara fö r stö rh a l. e n saue ut s törarna. 
e n lad e i gärclse l oc h e n sa lte \' ic\jo rna. 1--i{ir gö rs 
t ill iig-get att e ll fe mte p e rso11 ku11dt' s,·sselsiit tas 
forutsat t a tt Yid jrn 11,1 skull e liasas . D el sc ll a re , ·ar 
m ·an lig t. T,-~1 s,·ar a11ger au k,·in nor och sm åpo jka r 
basade ,·id jor. Ytte rligare e tt att h ahYuxna pojka r 
b asad e ,·icljor i d e n m ån det lö rekom . 

Gästriklancl: T re s,·a r a 11 ge r a tt e 11das1 t' lt p e rso ll 
behövdes f()r sl äug ni ngsarhe le . T v{l av d essa g ö r 

t illägge t att , ucrli gare e n pe rso n be-h övdes Olll 

basning fö re kom. De nne n ågo ll kunde ,·a ra a n
ti11ge 11 e n pojke el le r e n k,·i1111a. 

Värmland: Ett s,·,1r anger att t,·å-tre m a n kunde 
st i.inga f' n giircl(~sg·å rd och art d e t i san1n1a n hangcL 
in te- fan ns n .'tgon explic it Fö rd e ln ing a ,· clc-!1110-
m e nte n d e m emel la n. Err s,·a r ange r a tt arbets
lagets sto rlek be-räk nades e fte r d e t a n tal sn·g, (,·id
jor) . soll I skull e ko11rn1a til l a 11\':i11 cl11i ng. 

Västmauland: Ett srnr a nger att to ta lt bestod ;ir
be rsl ag-e t ,·,m l igen a,· t re p e rso1 ie r: <" 11 sriiradt' li t 

och !ad (-' i. (··11 \Ted 0 111 ,·idjo rna och barn e ller 
b ·inno r hasad e . Ett a 1!lla t s,·a r a n ge r arbets fö rde l
n in ge n till au e n pe rson störnd e u t, e n stii ngde 
oc h e n tred je p e rson le ta d e ko n tinue r ligt ,icijo r. 
basad e dessa sa m t ba r fra m m,lte 1·ia l. Den s ist
niimncla funk tio n e n fdld es ,·a nl ig-en ,I\· e 11 po jke . 

Uppland: Två s,·a r sä u e r n öd ig arbe tss t:-rb ri ll tre 
pe rso ne r: e n p e rson H ed o m ,·idjonta , (' l'l stö rade 
111 o c h lad e i o ch ( ' Il baddad e (basade) ,·id jorna. 
Detta rn r m in im u m 0 111 m a n sku lle stiing-a en 
badc h'Ueg~irdesg;.i rd. ~1-re s,·ar a 11ge r f\ra-fcn1 p er
soner so m det optima la an talet. Eu a ,· d essa a nge r 
a rbetsfii rdl'l n ingcn så lund a: en stö radc- u t. e n h ö ll 
stören , e n slog o m Yid ja n och t>n poj ke bad dad(' 
,·icij o r. T re S\·ar ,1ng-e r ,llt i b,Hld,ll'e1 is, badd-Ol k n s. 
ll p pg iftcr illg ick au siit ta 0111 fot,·iclj an. F:-ra w a r 
angcr kö n och :ilclcr pa b add are n ; l'l t a,· de,;s:1 an
ger au bad dare n ,·ar kvin na - an tinge n p iga ell c~, 
ga1n n1al g un1 111a - <Jch anger u11ryckl ig t-'11 c11 1 cl c t1a 

arhe re ,·,1r k\·in n fo lksgöra. Dt' iiHiga trt' ange r a n
t ill gen a tt e 11 p ojke, ha h,·11xen pojk(', o ch / e ll e r 
pig-a e llt' r a lll! a ll h illlla i fam il_jcn kunde anfö r
tros den na s, ·ssla . 

Dalsland: La11clskape 1s e nda S\ar som g:'11· in på 
d e tta anger a tt ,·an I ige n ko m td m;i n ti ll a 11,·iincl
n ing. \:iig 1·a n iinn re upplys nillga r 0 111 a r be tsför
d e ln ingen gö rs ej . 

ö dermanlancl 
>:ict." tHka ll till 
,t.~u 1ga l(_) rsta ,·,1 
,,:h nackvidj a1 

\ "äste rgö tland: 
qjJ en p e rson F 
'."!,· för llachirij 
o r samt ell p oj 

-., a r a nger a l t 
1111 gä rcls le t ,·a 

högar 11 tciter 
k sg:1rde n . Yll 

d ,tr el e n e na Jr 
, icija ) o ch (· 11 s 
,i (ij a sa m t i fo1 

Östergötland: 
1p rima lt, tre fi 
de basade \"i( ij 
en k\·in n a . Yn, 
n ingen t il l e n 
n ing sa 1nl säti; 
e n person l'il k 
, tödell . T ill de 
jo r. T,·lt s, ·ar a 1 

, o nc-r. l bå da I 

io t,·id ja n. Ett 
, n gsta fick a 1· 
a rbe te fick g å 
.. ,·a r ange r au , 
, tiirarna . Alla 
, ä ndig . Pojka 
fre k\ e ns som 
il ' . >J~,got s,·ar 

Gotland: Två 
node och e n t 

(: I) \' llXl.'11 n1 a 11 

(1\- <llllinge n Cl 
fo lk . Ytterliga 
ka rla r clii r e n 
n1al k~ir r ingl 
o cks{l i a n n;.11 

HalJancl: Ett s 
1w1. D essa td 
o/JjJ. T,·å s,·a r 
,nn e r u t;:1 11 al 

uppg ill e r. E t1 

per~one r och 
de e n s1nå p o j 
h11gg11 ltrwh. A 
..;e 1Ya de tY{l ,. 

Jönköpings lii 
t il l ryra perso 
jo r. Fe m " ·a 1· 
r,-,-1 g~irclad e c 
an n ·[t pe rsor 
i1lle 1Yall p{t e· 



So dermanland: l .andskape ts e nda sYa r a 11ge r ar
~" tHka ll ti ll tYa pf'rsone r: e n fick basa l-.1 is t och 

_-,m;:1 f'örsta y,,r,·e t och en perw n fick ,t ,ing;1 mitt
h !lachidja ll . 

•,·a.stergötland: I ett s1·ar anges arbctsfö rclc llli llgr>n 
en pe rsrlll pc r ,·id ja (dc· ll nwst erfarne ans1·a ra
ti'>r nack\·icijan ) plus e n pe rson som sYedd r> 1·id
, am t e n pojke som spra llg 11t llWd , ·icijo rna. llt 
r ,t11ge r at t e ndast t'll pe rson be hö ,·des. De t.t a 

.. ~ä rcls lc t ,·ar o rde ntli gt fran1kiirt o ch 11pplagt i 
- :rar ute fter dC' 11 rillt ii llkta s triickningen a,· gå r
~ ... .{arclcn. Ytterligare cu s,·ar anger IY;t persone r: 
- . d en t'lla .Jlif pilt' (u tstö rning . gärdscl samt fo t-
-Fil och en som j a/ 1:/in (111it t1idja. g:irdscl. nack-
-1a s:1111 t i f'öre kornmande f'a ll stöd ) . 

'1s1ergötland: Fem wa r anger fyra pnsoner som 
:imalt. tre fick st/inga - en pe r hot - och e11 fjiir
ba, ad e , ·icijor. Detta g jordes a,· en poj ke e lle r 
,.,_\i nna. Yt tcrligart' err sYar anger arbctsf'ördc l
.:-e n till e n pe rson ,·ilke n ans1·arade för il iigg
! ,am t sälla ncle a1· fo t- och 111ella 11,·idjo rna o ch 
pcr~on Yilke11 ,·ar ans\';,nig f(lr nac k\' icija n sa1n t 

-,den . T ill d e tta kom e n person som bakade Yid
,r. T Yt1 s,·ar a nge r ad)etsstyrkan till 1.01al1 11·{1 per

, ,ne r. l b,hla fallen ,·;ir basaren :h c 11 ansl'arig fo r 
,n ·icijan. Ett Sl'ar a nger tre pe rsone r d å r d e n 
ng, ta fic k ansl'a ra för fot,·idja n cU m an i d etta 

.1rbete fic k gå lll;'Ckc t fram :ubb jd. Ytte rligare ett 
, , a r a nger a1.1 den 1T1gste man nc n tick hota hå l for 
, tiirarna. AJ la s1·ar föruts,i i-t e r att e n basare iir 11iid-
5ncl ig. Pojkar och hinno r a nges rnecl samrna 

:re b -cns som d e lii111pligastc a tt utfö ra d e lta arbe
·c• . \:,igo t s,·a r skril'e r a ll 11ngar k11 11d (' basa. 

Go tland: Två s1·ar a ngt-T at I n·,1 n1xna karlar tiii-
,11/1' oclt r> n ung pojke basade. [1 1 S\·,ir ange r a tt 

rn n1xe n man tiii11acle och ,tll basninge 11 urforcks 
__ , a nti ngen en lm 11rls11rh, (poj ke) . eJler något h inn-

1l k. \'1 1erligare e tt a nger e u inrer,·all på e n-t,·{1 
,ar la r d ä r e n trt>dj t> person , ung po jke eller g a111-
11al \..:~irrjng, basade. N t1got ' " . dessa svar at1ger 
,, ks;1 i anna t sa rnnrnn ha ng a tt barn basade ba nd. 

HaUancl: Ett s1;1r a11ger arbctsst,-rkan til l t1·;1 pe r·so
~er. Dessa LI';! hade e n pojke e lle r kvinna som poss

/1/1. T\a s,·a r a nger e ll i111e1Ya ll pi\ tl'ii-tre per-
- rn cr 11tan ,Ht nä rma re specificera d e ras a rbcts
,ppgifte r. E tt srnr a nge r , ·11 int e n a ll p,\ cn- t1-å 

? '--'r~o nc:T och rilliigger ;in v;ir 1ria11 1,·å st:Tkt'n kun
k en s rn ;'\po jke siittas i arbete med a11 Jly tml och 
tlf!/!/1 iwnh. Alltså ytte rligare e n persc)ll ,·ilke n fick 

, c-1T a de l \ 'å ,·uxna. 

Jönköpings län: Tre s,·a r sä ller arbe lss l1Tkans antal 
·t! I hTa pe rsoner; tre g;i rdacle och e n sn :dde ,·id
.. r. Fe m S\'ar anger a rbe1ss1yrkan till tre persone r: 
:"1 g;irdaclc och en s1·cclclc 1·idjo r. T,·a s,·a r ange r 
~tll L, ·J pt.Tso11 e r g-;lrdade. Ytterl igare cu ange r e n 
:11 re1Tall på en- LYå personer. Ett s,·ar gt, r ett tillägg 

att tre persone r ku nd e _jiira ,am tid igt. fö rutsatt all 
a lla störa r 1•,tr p :t plats . T,·å a1· s,·arr>n a nger a tt bas
ning a,· , idjo r ,·a r fö rbe hå lle t en po jke. Po jke eller 
pig,1 ,i nges som lik\;-in liga sto rhete r i fem !~d l. 
ba rn e lle r h in no r i tr·e fa ll. 

Kalmar ]än: f e 1n s,·a r a nge r korn b i na ti o nen e n-
11 a n1x11a plus e n p<)jke/ flicka r> ll n k\·in na fö r att 
S7Jt ,·icUoi-. Var n1a n L,·å son1 .Jiirorf,, ag<-T ad e d ess;1 

som jö,, respc krin· l'_firrl1iigNr11P. lll s,·a r a nge r den 
1oraL1 a rhe tsstyrka n till tre : t1·å , ·11xna och e n hjä l
parepo jke . Denne basade 1·idjor o ch fick ;i,·en s:i t
ta fot1·idja11. Fn n 1xe n fick ansrnra för mellam ·id

_jan och 11r11-/um,11 m1ck\·icijan sa mt stöd . Yue r ligare 
et t s,·ar an ge r a t I en- 1 re pe r.so ne r sysselsattes med 
re11 I ,tä 11g11iNgsarl1e/i'. D;i n ill be hönlcs ocks,i e n 
1·i,ijehag ;1 re. Om man ,·,-tr 1.re vuxna fic k d e 11 som 
, ·ar ~·ngst - o c h diirrned rö rligast - ri,·a de n ga1nla 
gärdesgå rde 11. sortr> r,1 u pp d e t gamla l'ir kct i b ru k
han och icke brukba rt samt ,ässa 01n de gamla 
störc1rnct. 

Krono berg lång: Tre s1·;-1r a nge r a tt t,·a pe rsone r 
p lus e n basare rnn lige11 engagera d es rhr· q;i ng
ningsarbetc. Pojkar. flickor eller fru11 tirn m e r togs 
i a nspr:1k so1n basarc. I Cll a,· s,·aren anges särskil t 
att hasare n iil'en d rog fram ,·irke till stångnings
plarse ll: g;i rdsel. T,·;'i Sl'ar a nge r d e n totala arhe ts
styrkan till t1·å persone r: en stä ngd e och e 11 s1·r>d 
cl e . De n senare ,·a r som regel e11 l'l1gre pojke. 

Kronoberg kort: T,·;'1 S\'ar a nge r total a rhetss tvrka 
till tre : t\·ti giirar o ch e n nwar. Tre s,·a r a nger t,·tt 
pnso 1wr: en giimr o ch e n sveun ·icljo r. Yu e r ligarc· 
e tt ange r t\·a persone r ,J:ir en slavmr uj,j, - siiu er 111 
s tö ra rna - uch anS1·arnr fö r fot,·i cija n . De n and re 
pe rsone n a11S1 a ra1 for res te ra nde de len a1· giircles
gårdcu . (A,· s,·a1-c t Cralllgå r a n ,·icijo r in te 1·{m11s) . 
T,·å Sl'ar ange r e tt inte n·,tll p :1 f' ll- t re pe rsoner. 
lfar huggs l'id jor a,· barn al' b,'.td a kiine11 o c h e n 
pojkr> e ller kl'in na .111N1r/n·icijor. t lt svar ,1t1gn in
ten·a llc1 11·[1- t re persone r. l Eir fiirutsattes a u e n 
små//a, ·, po jke . S1 eddc ,·icljor. Svare t allger ;m kvi n
no r ej hägnade . E11 uppg ift o m att fyra personer 
kunde syssels;'iuas å tfiiijs ,ll' upplysningen om a rt 
d e tta ,ar m·,rnligt. Hå r l'a r lllan e n ma n per ,talw
/Hn samt en Oiircle - po jke / fn rllt itlllller - ,·ilkcn 
s,·e clcle ,·icl jor. 

Blekinge: Ell siar a ngn act ajiilrn stäng a nd e t fr,r
d c lacles på t\·a persone r. Er I hollar/1, ne r störar, lade 
i jiislas/11/)()ch n ed d it f<>t1·i, ija11. Den andre perso
ne n - elen nwst e d 'a rne - gjorde reste n m· arbete t. 
S,·are t föru tsätte r au ;Tte rl iga 1·e e n persern s, ·edde 
1idjo r. 

Som framgår a\· denna digra k01n 11H:ntarslista 
finns ingen alldf' les g ive n ar betsfördelning. 
Tillg!tngcn på arbe rskraft ~ir narnrligrl'is den 
parameter som styr hu r arbete t lörclelas. Dä r-



näst i rang är d et avgörande om vidjorna 
som begagnas skall basas e ller ej. Sa mtliga 
svar förutsätter au de personer som är syssel
satta med det som i tabell 22 defin ieras sorn 
ren / slänp;ningsarbete är vuxna m~in. Det är de 
vuxna männen som anses ingå i a rbetslaget 
så som fullvärdiga mecllemrnar. Basaren be
skrivs som hjälpreda, passopp med mera och 
pe1·son itieras av en pojke/ barn/ kvinna i nu 
nämnd rangordning. Kvinnans ålder varie
ra r. Hon ~ir antingen e n 11ng kvinna, p iga, 
eller också en ~ildre kvinna. 

Cränsiiverskridande unda ntag görs i d e 
fa ll dä r basaren även har ansvaret fö r att vri
da o m fotvidjan: Svealand och Götala nd . 
Litet rå tt kan det sägas a tt kvinnan aldrig ses 
som r11Ilv~irdig medlem i a rbetslaget, ä,·en 
när h on de facto s~itte r fotvid jan och där
med inkräktar i den rent manliga a rbe ts
sfären. 

I det norrhindska materialet finns endast 
två uppgifter om att de n som svedde hand 
var e n kvin na: .Jämtland och Gästriklancl. 
Här kan s~igas au d et kvinnliga inslaget i det 
totala stängningsarbeteL var minimalt. Detta 
förutsatt alt barn betraktas som könsneur.ra
la i resonemanget. 

Ytterligare e n parameter som styr hu r a r
betet Ciircldas är huruvida stiirarna är utsatta 
i fö rväg. Detta förfarande tycks ,·ara rela tivt 
ovanligt. Dock förekomme r uppgifter om 
a tt de tta gjordes i svar från Medelpad och 
Jön köpings fan. I annar sammanhang re late
ra r två svar fr;°m Värmland att m an ku nde 
störa ut på hiisten. (Se också kap ite l 11) . 

Det bör också note ras att i de fall där vid
jor ej basades innan cle vreds om var det ,,an
ligt att pojken/ barnet/ kvinnan hade ansva
re t a tt kontinuerligt förse stängarna med 
, icijor samt släpa fram gä rdsel och stör. I sva
ren från Värm land, me n framfö rall t Dalarna 
och Cästrikland, är d et ovan ligt att vidjor 
basades, vilke t också återspeglas i kom me n
tarerna. I de två sistnämnda landskapen tycks 
arbetslaget ha kunnat bestå uteslutande av 
vuxna män för ur.satt att vidjor ej basades. 

Vidare verkar inga p{1tagliga skillnader 
finnas i ma terialet med avseende på arbets
lagets storlek och sammansättning om upp-
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gifterna från Krono bergs län - konlagd r es
pektive lå nglagd g~irclesgårcl - jämförs med 
\'aranclra. Jag hade själv trott att arbe tslaget 
eventuellt kunde minime ras i elen kortlagcla 
gärd esgårdens om råde d å man so m regel 
endast har att hantera e tt giirdsel av stand ar
d iserad län gd. Å a ndra sidan tillkommer 
stöd p:1 va1je störpar. D etta förhållande kan 
kanske förklara u tfallet i tabell 22 d är a rbets
lage ts numerä r ino m den långlagd a gärdes
gårde ns i Kronobergs län faktiskt anges vara 
mindre än inom de n kortlagda gärdesgår
dens område i samma län . 

En me r allm~ingiltig r eflekti o n ä r atr de 
mest sm u tsiga och kanske enformigaste ar
bete na är förbehållna barn och hinnor. 
Inom ren/ stängande tycks arbete r. fördelas 
efter e rfarenhet och ,'\lder. Den yngs te man
nen, och därmed unde rförs tått elen rörligas
te, fä r ta hand om den gamla g~irdesgårcle ns 
nedrivan cle , uppsortering av vi rke, stiirväss
ning, utstörningen samt fotvicijan. Den mest 
statustyngd a uppgift-en är a tt vara - som ett 
svar uttrycker det - nackare: ele n vuxne man 
som h ar mest. erfarenhet sam t också troligen 
är den äldste mannen i arbe tslaget. Denne 
sätter nackvidja11. 

Kvinnligt stängningsarbete 
För au ytte rligare ben a upp och söka utreda 
det kvinnliga delragandet i hägnaclsarbete 
ha rjag i tabell 23 n edan sammanställt sva
ren ifrån U L .\!lAs fråge lista i\1 146 Ar betsfö1° 
delni ngen inom lanthushållet. Fråga 4 i den
na lista berör explicit kvinnligt deltagande i 
häg naclsarbete. Hur svaren fördelar sig m el
lan la ndskapen , antal samt m eclcle larens 
kön fram går av tabell 3 i kapitel 4 . 

Tabell 23 ä r uppbyggd på så vis a tt alla 
svar, vilka anger att kvi1111or ej de ltog i andra 
arbetsuppgifter än a u basa vidjor, ha r fö rts 
till kolum ne n N~j. Ja-kolumnen innehåller 
alla s,,a r som nämner a tt kvinnor d eltog i 
stängni11gsarbete an tingen med alla förekom
mande a rbetsuppgifter eller med n:1got spe
cificerat delmoment utöver att basa vidjor. 

J iirnförs resultatet från tabell 22 med for
delningen i tabell 23 luckras bilden av ett 

Tabell 23. Kvin nligt d 

: .• ,p plancl 
,orrbolt C'n 

\ ".i)tcrbotte11 

'.'im tlancl 
\ n l-{e rm,_.111 land 

\ k de lp.id 
Häbinglancl 
Dalarna 
l,,i, tr ikland 
\ ·,i rrnlan d 

\ ls1m a11 l:rnd 

l ppland 
Dalsl,111, I 

ödcnnantl11d 
\·ti.;.1ergötla11d 
Ö ,1crgö tla11 d 
( ;otla nd 
Jt)nki)pings b il 
Kalmar l:i11 
Kro nobergs hin 

Kommenta r: ~ej-kolt 

Ltt t kvinnor t1tdast bas 

ler SY.-'1 r som anger a1 

d el:tr av d e ;irb<.:tsu pr 
rrnt stiingningsarbetc. 

l,!ilb: S,,,ucn p,1 L 
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och sysslo r vilb 
sysslor hör gärde 
j ag definie rat so 
bell 22. Av f lyga 
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Tabell 23. Kvinnligt d e ltagande i stängningsarbete 

l.r1 11rlsha/1/ lii11 

L.1pp1"11d 
\;orrbouen 
\·:isterbotten 
·.tn1 tlancl 
-\.JH{f'J"Jll cl lll:.-llld 

\ledclpad 
:1,ilsingland 
l)._da n1a 

Gästrikland 
\"ä rmland 
\·ästmanland 

L' ppland 
Dalsland 
S(lcicrrnanland 

\ 'äs1ergö1 land 

Östergötland 
Co1J;.incl 

.Jönkiipings l:in 
Kalmar län 
hro nobcrgs län 

4 

2 

5 
2 
3 
3 

11 

;\ 

2 
2 
.-, 

2 

2 

Ja 

2 
I 

'l 

(i 

I 

2 

Komme ntar: :\\j-kolumue n innchål!C' r s\·<1r som anger 
a ll kvi nnor mdml bas;idc Yidjor.J a-kolumncn inneh ål
le r sYar son, anger au kYin 11 or utförde samtliga ('il(T 

delar a\· de arbetsuppgifter so111 i11gr1r i min defini tion 
r,Jn / strlnguinKfftrbrlt . 

K,illa: Svare n på U I..\,Jr\s fr,1gelista !\·[ l1 (i i11 ko11111a 
til l SOFI i Uppsala. 

min imalt kvinnligt deltaga nde upp och c1:1 
särskilt för landsdelen :'\/orrland. Detta för
hå llande trorjag ha r att göra med hur frå
gorna st~ills i respektive frågelista: M 15 res
pektive M 146. I M 15 efterfrågas hur m:rnga 
personer som deltog i arbete t att uppföra en 
gärdesgård. I M 146 frågas huruvida hinnor 
deltog i detta arbete. Dessa td frågor kan 
,·id en första anblick te sig t~imligen okontrn
\'ersiella och oproblematiska. Sätts dock frå
gornas formulering i relation till de t förhål
lande som Flygare mycket tydligt visar i sin 
avhandling - att de flesta arbeten som före
kom inom familjejordbruket är könskodade 
- fär detta t roligen kon sek\·enser för h11r 
svaren mJalle r. 2~1 

Det finns arbetssysslor vilka är hinn liga 
och sysslor vilka är man liga. Ti ll JJJanliga 
sysslor hii r gärdesgårdar och i srn11erhet det 
j ag defi nierat som m il stäng11ingsr11brte i ta
bell 22. Av Flygares u nde rsökning fra mgår 

\·idare att alla arbetssysslor i princip, trots 
könskodningen, kan u tföras av bägge könen 
dock med ett väsentligt förbehål l: en man 
kan in te utföra e n traditionell t sell kvinnlig 
arbetsuppgift utan att: fö rl o ra i status. Detta 
sker inte, väl all märka, n~ir den omvända 
situatione n råder: en kvinna som utför en 
traditionellt sett manlig arbetsuppgift.~8

~ 

K\'i n nans arbetsinsats i de n manliga sfären 
av arbeten beskri\'s i o rdalag a,· a tt hon hjäl
j}ff tilFw' Dessa förhålla nden gör troligen att 
båd e hinnor och rn~in i sin roll som rned
clelare / inforrnantcr relaterar gärdesgårds
arbete huvudsakligen till det jag kallat re nt 
stängningsarbete och i första hand beskriver 
denna situation sann även bef-olkar elen med 
n1xna män. Rent st~ingn ingsa rbete ~ir a t t 
betrakta som det""riktiga" arbetet - vi rör oss 
i en manligt kosmos - medan diiremot andra 
nödvändiga arbe tsmoment i stängningsarbe
Le t faller under en annan kategori; det som 
i kommentarerna till tabell 22 beuiirnns som 
"fru1Himm e rsgöra", att "passa opp" ell er 
"hjälpa till ". Därmed blir det trol igen också 
så att svaret på M E,s fdga få r ell överdriver 
manligt inslag. 

Generellt sett torde den existerande upp
delningen på hinn liga och rnanliga arbete n 
,·ara e n a,· huv11dorsakerna till a tt Cam pbell , 
SOFis i Uppsala förs te anställde och clispute
raclc Ptnolog, författade frågeli sta M 146 
sam t i de nna särskilt frågade efter kvinnligt 
deltaga nde i h~ignadsarbete. ~s-, Av svaren på 
sagda listas punkt 4 framgår med önskvärd 
tydlighet hur må nga infonnantcr/ mecldela
re förs t re la terar den i deras ögon nonnala 
situationen - beskriver detta som ett manligt 
arbete - för att sedan ange att kvinnor ock
s:1 kunde utfrira detta arbete. Följande citat 
ifrån Solleröus socken och Mora tingslag i 
Dalarna ~ir ganska belysande: 

"Att uppföra gä rdesg;°ird va r uteslutande 
ma11sarhete. De t fanns ,-issedige11 en och an
nan k,·inna so111 kunde stänga gärdesgård 
och d:1 intresset för att stiinga bö ,j ade fö r
SYi1111a, var det en gun11na sorn yttrade: -Jag 
h a r ge LL ifrå n m ig til l barnen all t _jag haft i 
Barberg utom gii rdesgi\rdarna, men dem 
ska ll jag stånga så längcjag le, er."'·' '• 

l ?i l 



Ciu1er m·a n kan kanske tvekas mo t:sägelse
fullL men ä r det troligen inte i m eclcle larens 
ögon . Au s1:inga g;irdesg:1rdar ,·ar· eLL ma n
ligt kodat a r be Le . Vad c itate t in te berör ä r 
h u r det kunde komma sig art d e t trots de tta 
fö re kom an d e t fauns k\'in n o r som lm n rlP 

sliinga giirde,gärrl. Giita Vikberg, Arjeplogs 
socke n och tingslag i La p p la nd, skr iver : 

··o e t ,·ar "karlgöra · a tt ,;irta 11 pp g;irdesgå r
da r. m e n om d er ,·ar o nt o m a rhe tsk,·aft på 
gå rclc-n , si'1 !~;ii pr,, kli1111a 11 1ill m e d gä rclcs
g(1rde 11 lik1·;i! so 111 111e d m ycke t a n n a t s.k. 
karlg()ra ··_ ':!:--,; 

fjonon av svaren p:1 .\1 146 fra mg-.'\ r me r 
elle r m in d re tycll igr a r.t det berodde p:1 b us
h;ille ts samm ansäun ing a\" a rbe tskraft h u ru
,·ida hinnor deltog elle r ej i delta a rbe te. 
Grnnd regcln iir ,dltid all h ushå lleL sökte röl
j a kön skodn ingen for olika sysslo rs uLföra n
de . Fanns d å ingen man tillgä ngl ig fi ck en 
kvin na ta mannens pla Ls. L ikaså om de t gäll
de e LL a rbete som d et ansågs a tt ett bar n 
normalt seu skulle lll fii ra . 1 f"alle t a tt basa 
vid jo r va1 detta eu arbete som i fö rs ta han d 
en poj ke borde utföra . Fanns ingen pojke i 
lrnsh{tllct i läm plig ålde r fick e n fli cka i mot
s, arande :tide r u tföra arbe tet. Fan ns de l in te 
nägou flicka be l le r gick uppgifte n ,·iclare till 
e n h in na och då gärn a någon a nnan än 
h usmode rn : en piga eller en äldre k,·in na . 

Så le des ä r elen h innliga arbetskraf te n 
fle xibel och gränsöYerskricland e vis a , ·is 
könskodningen, meda n man ligt a rbete inte 
är d e l m ed 11{1gon sjäh·kla rh e t. J o h an na 
Lunclst1örn , född 186:'i, skriver att: 

··e11 ka r tog e j i ett ,trbete so111 li iirde kli11falka 
te . men ett klinfolk , ·ar i11 ge 11 skam t<: h a Le 
göra \·ad so111 ht'lst ~-.21~·7 

Än tyd ligare beskri\"S cleua i föijancle cira t u r 
Al111a N ilssons s,·ar. H o n relaterar sina egna 
och deh·is mode rns erfare nhele r, fö dda 
1875 respe ktive 1834. Hon skri\"C:r a tt: 

"'otroligt s tora anspri"1k lia s tiillLs p å kl'innor-
11a och deras <1rbe1.e . '-:ågon egentlig a rlw ts
förrle l11i11g män och kl·in no r e 11111 ie lla 11 fo r
ko lll ej, icke o m man l"i lle se rii111·is1. p:i saken, 
manne n var j 11 som d e l står i skrifte n k\·in
na ns !1111"t1d och del ,·isade hans,\ til l ,ida all 
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h a n ,·ärd esa tte sin arlw1c h ög1. oc h k\·innan s 
riiknadt's hart nog 111 inclcrvärdigt " . '.!~,,._ 

Hon bcskri,·er detta vida re me d att: 

''1nrt1 111t'ns a rbcl(-- Yar .i u utstaka l e f ter \ ·issa 

lws ,;i, nda linje r. h inna ns a rbete d ä remot 
hade ingen bestämd g r;ins, d e , ansågs e j 
o passande ,·ad ho n ;i11 deltog i förs lags arb e
te som ,·ar manne ns . m en d e t va1·j u 0 11 1i'd ligt 
au. en ka 1.e;;. sku ll e ku nna de l1 aga i 111_ji>lk
n in g , brödbakning e ll e r kii 111i 11g/ s1niirbe
redning / . h.1"inna 11 d ;i re11101 a n så g-s läm p lig 
att d citao-:-t i d e n csta ;i,· 111a 11 11en s a rbete(n ) t, 

och inge n a n 111~\r k te p{i dt' lla "'?~" 

1 tol\' s,·a r förkommer del au kvinnor anges 
ha tttfö n och del tagit i all t stängningsa rbete: 
både rent sLiing ningsa rbe te samt basn in g a, 
,·idj o r. S, ·,nen represe n terar land skapen 
.Fim tland , Åugcrmanlan d , Dalarna, Viist
manlancl , Ö stergö tland , Sm åla nd och Got
land . Vid a re a nger lika m :mga sva r, Loh· 
stycke n , a tt dct \'ar O\'an ligL e lle r att de t a ld 
rig förekom att h innor d el log i sr;ingnings
a rbe te överhm·ucltage t. 

l tabell 23sJa-ko lum n ingår både s\'arvil
ka ,rnge r a tt hinnor u tfö rde a lla förekom
ma nde mome nt i st:ingningsarbe tel och svar 

cfar kvinnan e ndast utfö r e u e lle r CTe ra d el
mo me n t. (Hä ri ingå r inte basn ing av vicijor 
som tidigare nämnls d å detta arbe tsmo m en t 
red an d iskuterats i tabell 22 o ch kornme n-
1are rna till d e nna) . 

A\' de a rbetsmoment som en ligt svaren på 
fråge lista M 146s p un kt 4 anges \"a ra ,·,m ligt 
att b ·innor utf ö rde intar a rbe te t a tt shipa 
fram gärdsel och stii r till stäng ningsplatse n 
tii tposilionen, w h· sva r. Sex s,·ar an ger atL 
kvinnor kunde fä i uppg if t arr sätta i , id jo r 
sam t ytte rl igare t\•:1 sYar där kvin no r sartes a tt 
klv,·a dessa. Eu s, ·a r a nger ,·idare a tt d e t ,·ar 
\"a,n liu t a tt kvinnor fick ;amla vi d1· o r ute i sko-h . 

gen sam L hå ra fra m dessa till st,i ngn ingsp la t:-
scn. 

Åtta s, ·ar beskri, ·er kvin n lig l deltagande i 
fö rstc1 ha nd so m a tt de passar upp, elle r age
rar hantlangare lill a rbe tslage t i Ö\Tig t. Fö r
u tom a tt hå lla detta fö rmo d ade rnan lig,t a r
betslag med \'idjo r, stör och gärclse l ,·ar det 
också \'a nl igL au h in no r fi ck i up pgi fr att 
sortera de t gam la g;i rdcsgå rcls, irke t: - frän 

len gärd esg, 
n, - i högar L 

Dessa åua 
'i.en bild so m 
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len gä rd esgård som skulle c r,äua · med en 
·l\· - i högar med d11gligt och odug lige \·irke. 

Dessa att a S\·ar sLärker enlig t min mening 
ien b ild som redan framskymlar i s1·are11 pa 
\ I 15 respektiYe 1\111 144., att hinno r lihäl 
-om h;irn san es t ill d e enforn1igas1c och u·:1-
,j~aste sysslorna som ornn ko nsta terats . Ett 
,, M rr:1n I falls rad socken och As härad i 
' ·.i-.te rgölia 11d Lro r jag fånga r ituationen på 

ricke n set t ur e n manlig sym ·inkel. i\lccl
.ela re11 iir en m an född 1890. Han re la te rar 
.·t dt' r ,·a r m·anligt all hinnor del tog i häg
_,1 d sarbete annat ä11 i de fall gårde n hade 
l..l igare Lillgfog på hinnlig arbe tskraft iin 

1a 11 lig. l<xinn orna ''f-ingo d å g i\'et1·is göm 
.er lä ttaste a rbete t såsom hugga \·et\jor. biira 
,tL1, ·e r · os,· ,·_ :?~H i 

I e tt s,·ar p~1 frågelista ~m 144 re la te ras 
~e r "liitta" a rlwtsuppgif'Ler som an. ågs ,·ara 
.il liimpad e för hinnor. Meddelare n. Sig ne 

1rsgre11 , skri1-er; 

",tt t en r iktig p iga f'örr i t ide11 p a 1800-talct 
1.c:-- . sku lle ku1111a f~Ta sakn: badda 1·icijor. 
kl ap pa 'ko k· d .1·.s. jord ka kor, ',kju ta re n a r '. 
,kou a dikesrenar ) sam t sp r ida d y11ga "."°'' 

_--\rbetslagets sammansättning 
när hank begagnas 
De h ittills förd a resoneman gen 0 111 arbers
. .igets samrna nsiittn ing och ,·ilka arbe1supp
jf1er som 11Lfördes a,· d ess m edlemmar har 
-j berört uppförandet al' ,-iktiga hankgiirclcs
~1rdar utan bcskri,it fiirhå llanden där 1·i(ijo r 
,.11' ,11wänts. l\/är hank a n,ämls l'icl n ystiing
.rng har d e nna som rege l tilh·e rkats i fön·iig. 

J .'i rmcd försvinner ell arbetsmome nt i aj iil-
.1 ,tiingni11gsa rbe tet l'il kel i sin Utr rimligen 
,ordf' pån-rka arbetslagets n11111c r~ir. Fiir ,1lt 
!nclc rsöka d e tta har j ag san11nanst~illt alla 
,, dJ' f'rån frågelistorna M l:i sam t :'-Jm 144 
1lka rör hankgiirdesgårda r, ide n tiskt samma 
.::ru p p s1·ar som ligger till grund for katta 8 i 
,.tp itel 7 m ·au. Hä r, liksom för g rup pen s,·a r 
~lka ligger ti ll grund för tabe ll 22, ä r det e tr 

·ni nclre a11ta l srnr inom gruppe n som kom
'lL'n te rat arbetslagets s tod e k, sammansäu-
m g samt arbetsf'örde lniugen sinsemellan 

:e i arbetslaget ingåt'ndc personerna. 

To talt sett har _jag f'e nn o n 111 sagor om 
arbe tslagets storlek. Dessa fö1 ·clelas p :1 la nd
skapen \ 'ästma nlancl , Uppland, \'äste rgöt
la11cl, 1'\ä rke, Östergötland. Små la nd och 
Blekinge . S,·are n ifran \'iirm laud och J ö n
köp ings 1:in, l'i lka i karta 8 represf'n te ras a\· 
l~Tkanter, (en hank i botrf'n fö!jt a,· td , ·icijo r 
på sriirp,ll'ct ) har ej liim nat m1gra uppgifter 
om a rbe tslagets storlek. Dena d å man h ii r 
bas,1r kl'i s ta r o ch forfiirdiga r båd e han k och 
,id_jor i sa mband m ed stiingn ingsa rbcter. 
Siiclcrman land har t'.i helle r n :1gon uppg ift 
0111 a rbet~ lage ts storlek. J ag har tre be liigg 
för ,ltl stiing ninge n utfördes al' en person: 
td fr:111 U ppland och ett fn'\n Ka lmar län. 
Jag hart re uppgifter ;i tt sränganclet utfördes 
a, g personer; tl'~l rr:111 V.'1s ttna nlat1CI och en 
fra n \'äste rgötland. Resterande n io be l:1gg 
anger a tr td pt>rso ne r som regel u tfiirde 
s t~ing 11 i ngsa rbe te l. 

1-fttrarbctsuppgiflcrna förde lades m ellan 
arbe tslagets 11wdlcmmar framgår i e n dela,· 
fallt'n. I d t> fa ll d ii r man arbetade t1"<1 personer 
tillsa1mna ns, f'/irdclacles arbe LSuppg iflerna så 
a tt en pe rson stii rade 111 och d e n and re stiing
de. I d e fa ll där man rnr tre persone r ansrnra
de l'ar och e n fö r ell störpa r ,·arcle ra e lle r 
som det 11t1rycks: e n per han k. E tt sl'a r giir 
rillägget a n man gärna ,·a r rre personer om 
det skulle g,; fort. 

Etta,· de uppl iinds ka sYaren anger att dt'l 
gick bra a tt stänga ensam. Vida re uppger e tt 
S\'ar ifrå n Ble kinge a tt 0 111 ma n hade färdig
gjo rda bankar lejdes arbe le l i rege l hon till 
en godjiirlw d De nne förutsatles a tl arbe ta 
ensam . 

Vidare finn s tl'å belägg f'rån L.:ppla nd 
och tl"å belägg frå n Viirml a nd a tt t'll re d 
skap ben iirnnt giirclsg(lrc/.skmk kommit t il l 
a1l\'ä nclning . Be liiggen ko mmn d ock inte 
enb,1rt rrå n svar vi lka ange r a u hank a n-
1·iinds ,·id n,·stiing ning . I::.n ko ntroll i E. C .s 
Ö1Tig,1 bild- och 11otis11rnte ri ,d tillfö rde ytter
ligare behigg , samt teckningar p:1 redskape t 
i fr:tga. Be l.'1ggen kommer från Nä rke res
pekt.i1e \'iinnlancl oc h ill11 u-cras neda n i 
fig11r -12 . 

De td ÖITt' giircl11i ngskrokarna ifrån 
, ä rke saknar kommentarer. Den nedersta 



bilden på e n skedgårdskrok ifrån Värmland 
åtföljs av två kommentarer från samrn a sock
en. Den ena uppger att redskapet användes 
vid hå/L,törnirigoch att det var av relativt ungt 
da tum. Den andra kommentaren anger att 
man använde ''skedgårdskrok för att d ra 
ihop skeclgårdarna med, cl.v.s. begagnas när 
en gör gärdesgård,".""" Andra belägg från 
Uppland samt Värmland vi lka ej å tföl_j ts av 
några illustrationer anger sam stämmigt att 
med ett dyl ikt redskap kläm mer man ihop 
störp ar. F u svar fdn Våla härad och Nora 
socken anger att g~irdsgårdskrok användes 
mot särskilt motsträviga störpar."'t1 Denna 
utsaga bör troligen ses \j uset av elen informa
tio n som bmnas i ett annat svar från samma 
härad vil ket ger kommen taren att det var 

15.J. 

h.~iir 42. Gärdni11gskro/wr}l'ån NiidrP, Askrrs härad 
orh Stora Mtllösa socken sa.ml de!alj av skedw1rdskrok 
1ji/111 \Tän11/a11d, .Jösse h.iimd orh Brunskogs sorken. 
Fjter E.U. 433, s. I-I orlt s. 16, är 1927 smnt E.L ·. 
320 JO, s. 77, r,r 1940. 

besvärligt att bygga med bank om störarna 
var lå nga och pekade utåt?'' 

.Jag tror - men kan inte bevisa - att ett 
dylikt redskap u rsprungligen utformades för 
att ha när man stängde med hankar. För en 
person som jobbar ensam eller i ett arbets
lag om två personer där den ena enban 
stänger måste det vara till fördel att kunna få 
hjälp av ett ve rktyg att hålla srörparet hop
klärn t i sam band med att han ken skall trä 
över detsamma. Stänger man med vidjor är 
manju som tid igare påvisats g~irna två, eller 
någoL mer s;illan, tre personer. Vidare kan 
man sr:1 på varsin sida av g;irdesgårclen och 
de t störpar där vidjan sätts. Här kan man 
skicka vidj ans ände mellan sig och hjälpas åL 
att dra ihop störparet vid om läggningen. 

KAPITEL : 

Under} 
somga 

Gärdesgård 
I tabell 24 åte rJ 
materialeL har i 
srocl innan det a 
.1, om. De 30 sv;; 
~a innehåller o 
in te rvallsuppgi 
ar resul terar i c 
'1ch ett belägg i 
~ften däremot 
.1 tt den med un, 
kolumnen 20 år 
kolumnen 30 å 

Be traktas sva 
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Underhållsarbete - det faller av sig aj älv 
~om gamla gärdesgårdar 

~ ärdesgårdens livslängd 
:abell 24 återfinn s d e uppgifter fdgelist
_atc rialc t har rör hur länge en gärdesgård 
· >cl innan det ans:1gs att den behövde stäng
' om. De 30 s,·ar som uttalar sig i denna fd-

__ 1 innehåller oftast interva llsuppgifter. En 
~1e rvallsuppgift p;1 en livslängd om 20-25 
:- resulte rar i e tt helägg i kolumnen 20 å r 
ch ett be liigg i kolumnen 2!'i år. Säger 11pp-

.:iftcn däre mot 20 år och gör sedan tillägget 
u elen med underhå ll kan stå i 10 år till har 

,olumnen 20 år för etts med e tt belägg samt 
J lumne n 30 år med ett belägg. 

Betraktas svarsförclelningen i tabell 24 ut
,ristalliseras inte direkt något entydigt 
•n önste r. Möjligen skulle man kunna sluta 
,ig till au li,·slängclen 20 :1r skulle kunna vara 
_.-i ltig på riksni,·å. Liksom i ti digare fa ll åtfö!js 

Tabell 24. Gärdesgårde ns livslängd i å r 
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uppgifte rna a,· kommentare r varlörjag listar 
dessa här nedan innan tabe ll 24s fö rdelning 
behandlas vidare. 

Lappland: S,·arel anger ,llt gä rdesgard e11 stod ca 
8-1 0 å r 11/a n rltgiirrl. 

Jämtland: Tv,i s,·ar anger 20 år respekti,·e I 0- 15 å r 
utati ,·iclare komme11tarer. 

Ångermanland: Liv lä ngden anges till 30 ,'tr. 

Hälsingland: Ett s,·,n från Färila soc ken a nger livs
längden till 20 år me n gör tillägger att om rurusrör 
användes i konstruktionen stod giirdcsg,1 rden i 25 
{1r. La11dskapt'tS and i·a S\'a r, Loos soc ken. ange r ett 

intervall på 25-30 år uta n Yidare kommentarer. 

Dalarna: Ett av svaren l"rä11 Leksands socke n angt> r 
e n tidsrymd på 30 år följt a,· tillägget au denna 
tidsrymd kunde för längas llle cl yu e rliga re 10 år 
om stöd samt ö,·erstörning tillgreps. 

25 30 40 50 

2 2 

3 3 

I 
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Gästrikland: Eu s,·ar fra11 Torsåkers socken upp
ger en ticlsr\'mcl m· 20 ,\r och kommenterar uppgif
ten med följa nde : "En bonde sk11lle saluncla för
nya alla si11a h~lgnacler rYa gånger. ka11skt-' tre. un
der sin ,·e rksam h etstid."'"':, 

F r:lll Åm ots kapell-lag a nges ett imcn·all pi\ 20-
2:i [1r. 

Västmanland: Landskapets enda 11ppgil't hä r rör 
från Kumla socken och anger t'II t idsrymd m· 20 
år, med tilLiggct, i1111an dl'JI hö,jarlula. 

Uppland: Frå n Valö socken a11gt's 20 å r, d ock kun
de giirclcsgltrcle 11 stå yue l'ligart' 20 [1r mtd nödig lill-
1p1. Från Björki,-Arholma a11ges en tidsrymd a, 30 
:, r utan Yidan·· kon1n1entar. 

Västergötland: Fr,m Korsb erg,1 sockt'1 1 anges li,·s-
1:ingden ti 11 'iO itr 111ed 1111dt1hr,I/, En tidsrym cl a, I 0 
{1r, a nges fra11 Kin narun1111a socken, ,·a refter gär
clesgilrd<::n bchö\·er .H'S ö1wr rlrligf1 J1 . Då ck.1g den yt
te rligare 10 ii r e lln längre. 

Östergötland: ' l\·i1 S\ar, S:t Pers och At,icls sock
nar, uppger biigge inte1Yaller 2'i- 30 å r. Fnrn T jiir
s tacls socken erhålls uppgiften 20 år. Fr,'.m Ulrika 
socke 11 a11gt's 15 å r. 

Jönköpings län: Ett svar frå n Ascnhöga socke11 
anger inrn ,allct l0-10 ,tr, kanske 20. 

Kalmar län: Snire11 från detta lii 11 är mer sarnstii111-
1niga . I-lä1~ anges g~l rdcsgårcle11s li,·slängd 1necl fyra 
inte n ·a llsuppgifter. 15-20, 20- 25. 25- 30 sa 1111 20-
30 å r. T ill dessa in ten·;tl l skall också liiggas 11ppgil~ 
tern ,1 20 år samt c\O ar. l11 1.crrnllsuppgifre11 20- 30 
{11, l fogslw socken , gör tillägger au g,irclesgå rclen 
,!(illt111is 111rhle 1111dn-/u1!/as 1111rln lidn1, S\'a ret fr ;1n 
Södra Vi socken, 20 ,\r, anger all livslängden \'ar 
läng re på skogen diir ,in elen inte ko 111 :it. 

Kronoberg kort: :\\' länets rotal t sex S\'a r ;ir tYå in
te 1Yalls11ppgifter: 10- IS å 1· res pekriYe L'>- 20 i\r. 
T,'!t uppgifter p;1 20 å r a nges från socknarna f'.jii t
re ryd och Viistra Torsås. Oet fo rstnäm ncla giir ti ll
lägget att mnl /i1,,111'/Hrmlinn kunde gii rdesgt1rdc n 
s tå i \'tterligarc 5-1 0 [1r. Från Berga socken anges 
an en giirdesgårcl k1111de stå i 11/>jJ ti/130 ,\r. Slut
ligen liimna r err s,·,11 frå n Sjiisåsa socke n uppgif~ 
ten all giirdesg:uden stod 1 'i å r p,'\ iniigorna (,·ar
efte r elen 0111gä rdades) 11w11 betyd ligt liingre p,'\ 
skogen. 

Av kommen lare rna framgår först och fr~irnst 
au en g~irdesgård på in ter Yis är e n uncler
h:tllsfri h~iguaclstyp. För del a ndra torde en 
sr.or d e l av tabell 24s spridning bero på bur 
meddelare / inf'ormanter ha r ställ t sig till 
unde rh iillsfrågan i förhållande till elen upp
givna li vsl~ingden. 
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Del lappländska sYare t anger den tids
rymd ,·ilken gärd esgård e n kunde stå 11 tan 
någou tillwn alls, efter 11ystängni11g, till 8-10 
:1r. S,·aret fdrn Kinnarn mma i-Västergötland 
anger I O :1rs li\'slän gcl men att den chirefler 
behövde ses över ;trligen. Då ku nclc de n stå 
yuerl igare 10 å r eller bngre. 

Tre svar, Dalarna, Cpplancl, Kronoberg, 
har .liknande 11ppfatt11ing. Här anges i nämnd 
o rdning, 30 + I Oår, '.20 + 20 å r samt 20 + (!'i 
till I 0) år. fh kommentare rna framg,'tr au 
rebti,t krafliga unde rhållsåtg~i rckr sa lles in 
i Dalarna, stiid och överstörning efter 30 år. 
I du uppländska redovis;;is att nödig liilsyn 
ktlllde förlänga li ,·sLingden med ytte rligare 
20 år. Litet reparation förlängde li,·slängden 
m ed !'i- I Oår i sYareL från Kronobergs hin . 
Till sam ma kategori w rcle ~iveu Väslman
lands svar höra . Hiir anges au g~irck sgård en 
biirjade luta efter '.20 {u·. 

Yuerligare en kategori svar anger att plat
sen där gärclesg{1rde11 slocl hade betydelse 
fö r livslängden. I Sjösåsa i Kronobergs län 
gärclacles gärdesgårde n om efle r 15 {u om 
den swcl på iniigomark; dock stod d en be
tydligt l~ingre i skogen , Svarel från Kalmar 
l~in och Södra Vi socke n anger också att gär
desg~i rden stod längre i skogen cliir vinden 
in te kom ;lt, 

C ppgifterna i första slyckets kommentarer
med relativt kon Ii,·sl~ingcl - lorde sättas i sam
band med bur lång tid del tar innan enstaka 
störar börjar ruuna av ,id rnarkylan. Ett svar 
från Östergötland ange r att d etta sker nor
malt efler 6-8 {tr. Ytterligare ett från Kalmar 
län anger att stovPm (stören ) normalt håller 
8-1 '.2 år innan della sker. Ifrå n G~istrikland 
anges all slÖren ruttnar fortast på sand jord, 5 
år. Ytterligare åtta s, ·ar anger a tt störarna rutt
nar fortare p~t sancijord; ett s, ar ,·ardera från 

.Jiirntla ncl, Värmlallcl , Dalarna, Gäslriklancl, 
Väsurnmlancl , Kalmar l~in , Gotland och Kro
nobergs län . Det gotländska s,·aret anger att 
srören rullnar dubbelt så ron på ljung- och 
sandmarker. Vidare anger eu svar från Väsre1~ 
göt land, Ciirdliems socken, atL de första gran
vidjo rna börjar släppa efter 5- 6 å r. 

I ljuset av detta rrorjag att följande scena
rio har slon förklaringsvärde på labell 24s 

uppgifle r: >lär 
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årsperiod rnås1 
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u ppgifler: .\Jär gärdesgården stån i ca l O ar 
har ett antal störar och vic~jor ru ttnat a\·. res
pektive shippt. Under nästkommande l 0-
arsperiod måste gärdesgårdens skick kont
rolleras årligen och mindre fel och brister 
botas. Vid ungefär 20 {1rs å lder har tillräck
ligt många störar, sröd sann vicijor släppt för 
an gärdesgården dels skall bö1ja luta samt 
ha sjunkit ihop på sina st~illen. Vid denna 
tidpunkt räcker d et inte at:t ba ra "se över" 
gärdesgården. Relati\'l kraftiga underhålls
å tgärder måste tas till. På så Yis kan gärdes
g:1rden st.~1 ynerl igare 5-10 år. Vid uppa:1dda 
'.Hl års å lder torde \·idare underhåll vara 
o möjligt. Den gamla giirdesgården rivs ner 
och hela st r~icka n får stängas om. 

Till d etta scenario bör också kommenta
re rna i Lredje stycket Ltggas. Pla tsen har be
l: delse. Står g~i rdesgt1rde n i et.t. vädennässig t 
exponerat läge eller e/ Det kan vidare vara 
s{1 a tt gärdesgård \·ilken gränsar mot inägo
rnark - och d~irmed skyddar grödorna mol 
betande cijttr - ,'\sätts strängare kraY på un
derhål I och reparat ion ;_in en gärdesgård 
1·ilken löper genom skogsmark. Uppgiften 
från Kronobergs län, Sjös{tsa socken, kan 
kanske Lolkas i den riktningen. H ;ir anges att 
gärdesgården gärclas om efte r 15 år om den 
, r{tr p:.i inägorna. Slutlige n Lycks marJ.Jörh:t1-
landet/ jorclarten ha \'iss betydelse i sam
man hanget. Rent a llm;ia t har kli m;ue t en 
a\·sev;trd betydelse för nedbryta nde mikrn
o rganisrne rs ak tivite r i _jorclen . 

:Vletoder fö r underhåll 
Cärclesgårdcns konst ruktionssätt (snett lag
d a g;irclse l emellan eu större eller mindre 
antal störpa r sarnman h{tl lna a\ vicija eller 
hank) är elen grund till vilket all t underhåll 
, ka ll relateras. Konstruktionssäuet gör det 
,\·ån alt byta u t både awuttnad stör el le r 
e nstaka vicijor som shippr. Ett s,·ar frå n Öst
e rgötland, Kinda hii racl och H orns sockea, 
uppger att: 

··oct är beh it111 ar;- att laga opp med s1:11t r:1d , 
som kan trädas in var som helst. En ,·iclja kan 
inte trädas in cmclla11 .··" "' 

:\r gärdesg:u-den st;ingd med hank torde det 
\·,na tekniskt omöjligt att e rsäua en hank 
som släppt eller brusLiL utan a tt gärdesgår
den ri\'S ner. \ 1[urkna gärclscl elle r större hål 
to rde ej he ller kunna ersiittas/ lagas med nya 
gärclscl av fu ll längd m ed m indre än att 
detta görs. 

De unclerh{dlsmeto der som rr:igelistmaLe
rialet p resen te ra r uteslu te r i ston ingrepp i 
grundkonstrnktione n . De är däremot anpas
sade för alt så snabbt och enkelt som möjligt 
\'idmakthålla e rforderl ig höjd, sLabili te t och 
täth eL på gärdesgården. -"lyt:t mate ria l på
och tillförs g rnndkonstruktio nen, elen garn
la gä rdesgå rden, men det ta bin ds 11itstan 
aldrig fäst. Stöd som anbringas vid underhåll 
binds heller inte in i grnndkonstruktionen. 
(Se stöd nr 6 och 7 i flgu r 32, kapi tel 8, 
man) . Däremot sätts de ofta i spänn mot ett 
a\TuttnaL störpar och då Yanligen i d irekt 
a nslutning llnder an tingen den Ö\'e rsta e ller 
mellersta \'icljan. 

De t ä r först när gärdesgården börja r Inta 
betänkligt - efler 20 år - elle r ril l och med 
har falli t omkull under Yintern som Ö\·erstö ,~ 
n ing tillgrips . Denna metod bygger på a t t 
fö re t räcles\·is bank, e ller o ckså vidja , kom
mer till anY~inclning, dock u tan att dessa sätLs 
i grunclkonstruktionea. 

Av frågelistmaterialet fra mgår också med 
a ll önskvärd tydl ighet au målsättn ingen med 
de t som kan rub riceras som årligt underhå ll 
är att de r skall bringa g~trdesgården i såcl,tut 
skick at.L den gör hiign över sommarcu -
betesperioclen . Så ledes sikta r aldrig å rligt: 
unclerh:dlsarbete på att u tförda re para tioner 
och lagn ingar skall föerst~il la gärdesgården i 
skick som nr De t är först när gärdcsg{1rden 
in Le går a tt: tlllderhålla längre som den stängs 
om. 

Den i fr{1gel istsvaren mest frekvent relate
raclc tlllderhållsrnetodcn brukar beskrivas i 
te rmer av a tt ,iso eller ruska jJC7/ÖvP-r gärdes
gå rden. Ris, buskar och sm{itritd h uggs i 
färskt tillstånd och Ltggs ovanpå e n bi t\'iS 
ihopsjun ken giirdesgård. Lagn i ngsmateria
le r. ä r av sådan längd all det n år igenom 
åtminstone r,-å störpar och <-far med hålls på 
p lats. l 11{1got enstaka fall uppges dock an en 
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slana läggs vågrätt över riset och sedan vicijas 
fast med e n lövvidja. En risig unggran elle r 
en enbuske brukar också kunna stickas in i 
de mindre h ål som uppstår i gärdesg{1rden 
där enstaka band släppL. Alternative sticks ett 
kort, färskt, gärdsel i hålet. Enstaka avrnttna
de störpar kompletteras med stöd . S~itts 
ciessa metoder i relation till gä rdesgårdens 
ålde r är de utmärkande för det årliga under
håll som sker frå n gärcksg{1rdens 10:e ti ll 
20:e år. 

Kär så gärdesgården började luta betänk
ligr, e ller hade fal lit omkull , tillgreps mer 
noggrant och tidsödaude underhåll. Gärdes
gården restes upp och försågs med nya gro
va störpar invid e ller mellan de avruttnade 
gamla störparen i grundkonstruktionen . De 
nya störparen sammanbands vanligtvis meci 
hankar - även i de omr:1deu där vidja använ
des i grundkonstrnktionen - över den gam
la giirclesg:1rde n. Var höjden otillräckl ig la
des nya gärdsel i horisontellt ovanpå d e ny
satta bankarna. De nna metod kallas övenlö"r
ning. 

··En g rundlig g;irdesgi'1rdsreparation tillgick 
sålunda: lutade giirdesgården e ller låg om
kullfalle11, restes den och stöuor sattes emot. 
Det var att resa och stöttajarsgårn. Därefte r 
fi.irc\elades Sta\·ern med ett b innepar, pötte
par m(illan \·an :-lj.- sriirpar i gärdesgården. 
13innepar('t bestod \·a11ligast a\· e n gröHe och 
<· 11 klenare s tör och den grövre, drastavern, 
stöues så, ~tt den drog från den sida som gär
desgå rden lu tat, sedan den andra stören salts 
ned och banken kommit på. Sedan elen blivit 
s tawabunn, ompöt.ter skull .- den han kas var 
så behövdes samt J;iggas på 111ed nyttjarslc. 
binn"'1ng, så d.-11 fick si11 räua höjd··_,~,; 

l:'>8 

Citatet ovan är bämtal frå n ett svar ifrån 
Västergötland, Vartofta härad och Korsbe r
ga socken . Ytte rligare ett västgötskt svar, 
Guclhems härad och Brodde torps socken , 
beskriver nästan exakt samma förfarande 
me n giir till~igget att när väl gärdesgården 
blivit öve1J;öt1od- försed d med nya störpar -
togs de stöttor bon som hållit den i uppr~itt 
läge medan arbetet pågick. Från samma svar 
är nedanstående teckning hämtad. Tyvärr 
står elen avbildade gärdesgården ovanp:1 en 
jordvall som lörs t~irkning men den ill ustre
rar i någon mån 1neLode n som sådan . 

1 frågelistmaterialct relateras överstör
ning mycket f"rekvent rr:rn de flesta landskap 
och län . Dock förekommer regionala e n
skildheter i hur man tekniskt sen. går till 
v:-iga, samt hur metoden benämns. Te rmen 
överstörn ing begagnas huvudsakligen i öst
ra Svealand och i mellersta Norrlands kust
land (Angermanland, 1viedel pacl, Dala rna. 
Västman la nd, Uppland) samt i sydöstra 
Värmland. I Söclerma nland kallar något a, 
svaren metoden för au. oldngdm . 

Metode n benämns som att hotu/hö"ta övn 
i södra och östra ÖsLergötland samt norra 
Sm:tland. I södra Småland heter det au böta 
ö"vereller i enstaka fall att nsa övP-r. 

I Västergötland kallas deua ävnjJöllning/ 
jJÖl/a övn samt i n:1got enstaka fall all staver
binda. l Värmland i övrigt kallas deua att 
ldau1ma/kla111mra gärciesgården eller att håll
stö"m. I Hiilsingland, i landskapets v~istra del, 
benämns metoden som fastspänning. 1.J~imt
land talas omv~ixlande orn hjäljJs/61/a eller 
bö"ta stö"r. 

Figw· 43. Övnj1ij/l{{r/ 

giirrlt.1gå1d. IJl'/1 avbildade 
giirdesgården slår /H1 en 
jordva/1 v i/het förldamr 
vmj'ör stiimrna si icke/' 
11n så långt. Efter UU\/A 
19470, leclming 11r 12, 11.v 
[ f. Torslmsso11 år 194 7. 

Fi<ri1r 44. Övn, 
zi~dPsgårdjiå1; 
,11cke11 orh ,\lon 
1 1·ä1/111r111/anrl. 
'J9856. :\leg. 111 
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De tekniska skillnader, som möjligen låter 
, ig ll rski ijas m svaren, är au det inre alltid 
behövde Yara t\'å nya störar,_pmt:land. H iir 
<Htes en g rov stör på motsatta sidan av ele n 
,It \ ilket håll som gärdesgården lutade. Cär-
desgå rcle11 restes upp mot stören och bands 
fast rnot det a\Tultnade störp;i ret. Aven f\:är-
kes enda svar re laterar detta fö rfa rande som 
\<lllligt. 

Ytterligare skillnader som fra mskymtar i 
s\·aren ~ir att ma n i vart fall i östra Mäla r
dalen vanl igen satte d e nya , grova störarna 
invid gamla avru ttnacle d ito. I Västra Sverige, 
\'iistergötlancl och Värmland, a n bringades 
omvänt d e nya störarna m itt emellan tYå 
gamla störpar. Några e nstaka svar frå n detta 
o mråde relatera r också att rnan kunde upp· 
repa behandlingen så till vida au n iir de nya 
störarna ruunade a\·, så h!ammadrs giirdesgår
den på n yt t. Detta gjorde att gärdesgården 
så sm:111ingom fick ett karaktäristiskt u tseen
de. Ett av dessa war anger också att andra 
forme r av stöd ej användes vid underhåll. 
Eudast hållstörning.2' '' 

Troligt1is jr det detta som Pehr Kalm skri-
\·er om i sin "Västgöta och bohusbnska resa 
... 1742". Hunnen någonstans emellan Kö
ping och Arboga beskriver han gärdesgårdar
na i följand e ordalag: 

··sta,·erparen på gärdesg;1 rdarna \'oro hiir 
ganska nära vid \·arandra och långt t~i t.are än 

_jag på något stä ll e till ff>re 11 e sett: knappt var 
soml igstäds e 11 halv aln mellan vart par. O r
sa ke n h iini ll sades ,·ara de nna: nä r ny giir
clcsg{trd här på orren reses upp , sältt's st,n·er
parcn i förston e ej 1ii1are ;in bruke ligt ä1· på 
andra ställen. 111e n när denna g:ir clesgå rde n 
~tåt.t så länge, att sta\Tarne begynna hli\·a 
ruttnade 11ecl vid marken, och man fr11k1ar, 
det eu stormviide r torde kasta omkull lw],1 
gä rd esgården, s.'1 siitter man mi lt e mellan 
,·artannat st,n·erpar (ibland och längre emel
la n , ibland ock tätare, all t sont <let behöves) 
e ll nyLL par stm-rar, dem man bin de r tillhopa 
strax o,·anlör gärdesgård en med ett band av 
,·i<\jor eller unga grana r. l detta t ill stånd lå-
Lcr 1nan giirdcsg!1rden stå några [1r; n~ir n1an 
;trer börjar befara , det riitan så angripit dessa 
sistnälll11de, au de n umera ej to rd e \'ara i 
st,1ncl au längre uppe h:tl la giirclcsgårde n och 
ttnde rstöclja de andra , säuer man ,her m in 
emellan de a ndra sta,·erparen eu par nya 
s1.a1-ra r, och hiinned fo rtfar man tid efter an
nan som ma n finner nödig t, så liiuge tills sta
verpa ren bliva ,·a randra s,111iira som fön n iilt 
:ir. Man kan låtteligen skilja d e stavrar, som 
vid gärdesgårdens först a upp resande b livit 
sauc, ifr,1 11 de and re som man sed;1n t id efter 
anna n tillagt ti ll gärdesg{1rclens ttndcrstöcl , 
ty de första och iildsta haYa gellle1iligen 3 
par lä nka r e ller sta,·erband på sig, men ny
komli11garne ha S:illan mer än el.I., va rmed 
de srrax o,·anför gärdesgå rden iiro faste och 
bundne 1illhopa. På detta siitt säges en giir-

159 



desgård många resor Ling ra hm·a beståncl ,i11 
elj est 111e cl a 11dra ,·,11, ligt ä r. samt lantma n
nen clessmom s lippa omaket att r;, till och 
of"ta stänga u pp en giirclesgi\rcl ånyo. Della 
s~lt.t aY g;irdesgårdar n1cd så t~ita st;-n·erpar 
m ärkte_jag seda n ii,·era llt ,·ara b ru kcl igt, icke 
allenas t u ti ele n ön igc dcle11 a ,· 'histrnan
landjag fardacl cs igenom uta n ock uti h e la 
Närke sann e n stor de l av Väste rgötland".'"'' 

Pehr Kalm s iakttagelser skänker ökad rilltro 
till u p pgiften frå n Västergötland i tabe ll 24, 
att e n gärdesgård kunde stå i 50 år med 
underhåll. En lttsaga vilken i fö rstone kan 
tyckas något dubiös iiirnforelse med Ö\Tiga 
uppgif ter i tabe lle n . Kalm skriver i citatet. 
m·,u1 a tt jJr1 rll'lla siitt siiges en gärclrsgr1rd många 
rrsor lii 11p,u hava besld nd. 

:--.Jeda nstående bild, figu r 45, är d cu enda 
i he la materiale t som_jag tror tillnän ne lsevis 
kan ill ustre ra den gärdesg:U-d som Pe h r 
Kahn beskri,·er. E nlig t origi nale ts bildtext är 
g~irclesgården st~i11gd m ed e nehauk och 
jäm t.råd. Vidare kan man se hu r g:irdsle na i 
gn 111dko nsrr nktione n sjunkit ihop så m yck
et a tt d e uppnåu ho r isonrell position . ~ j 
helle r tycks s töd ha kom mit till amä11d n i11g 
, id u nd e rhållsarbe tet. 

Från Värmland , sl11rlige11 , anger två s, ·ar 
från Eksh:irad , art ma n Yid detta arbe te ku n
d e ta h jälp av e tt specie ll t Yerktyg för a tt 
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klämma ihop sr.ö rp aren med. (Se kapi te l I 0 
och figu r 42) . 

När gärdesgå rcl e 11 ,·ar i så d å ligt skic k att 
d e n in te ens kund e ö,·ersLÖras k unde rnan 
ti llgripa ytterligare en m etod . Ivietoclen ifrå
ga redovisas in Le lika frekven t i s,·a ren, m en 
:ir d ock nog så van lig. De n tycks huvudsak
ligen h a kommit till amändning cliir g:ird es
giirclen går igeno m skogsmark. ~ägor s,·ar 
ifr:111 norra S,·erige kallar detta au h ugga /H1 
hagen. Ilclt enkel t all fä ll a hela o histade 
träd tings med och iiYer det pa rt.i a\' gär
desgården som var d åligt I d e a llra fl esta fall 
kom m er sYare n in på detta som en exLrem 
,·ariant av del som ovan kalla ts au risa e ller 
ruska på. Ibland kund e man även s:itta kors
lagd a störa r iiYer rishögen och i korsen läg
ga sla nor i gärdesgårdens längdriktning . 

Avslu tningsvis ska ll noteras att alla under
liålls rne tocler där m,m I:igge r ris/ b uskar/ 
små trä.cl ovanpå e n gammal g,:irdesgård gör 
d e n na exrra blns lig för snö tryck och väta . 
H ar man väl börjar risa på måste man så
ledes fortsätta med detta varje år till dess au 
gärclesg:1rd en stängs om. Fö ljande o rdspråk 
rr:111 Småland gå1 ti llbaka på d elta förhå llan
d e: "De t är bra med tak på all tiug utom gam-
1nalj~irsgå. ,,:;,~, Likaså syftar d e tla o rdstäv fdu 
Yära tYå no rd ligaste I:in på samma förh:11lan-

Figur 45. Ö1w1sl1imrl 
giirdesgli,d. l .1igg 11/iir/u, 
till hur gärds/mo hor 
,junhit i lwmtrnl:tionr11 
.101111 ott stöd inte har 
lw111mit till 1111vii11dni11g. 
E.U. 8508, Sliå11i11gs
Ås/1l11t sorken och Shlinings 
li 11md i \liistng1i//011d. 
Neg. 111: 259. S. jJ. foto / 
laget av R. Ode11ua11/s 
1/91934. 
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mas av i förs t 
tids rytm, drl 
sadel) , och sk< 
sig i a tt an pas~ 
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krav. T idpunk 
, is också den I 
den och klim 
kun na regle r2 
foder samt ini 

löv och lju n g, 
fod ret bö1jar 

I j o rdb ruks 
d e lvis är satt., 
från v~ixancle 
nad erna sj:ih 
skick inna n d 
gårclsstör kan 
då den na är ~ 

ALL kl irnatc 
jordbruk är i1 
om hägnads11 
le t r ymmer m 
mila klimato 
ku nna sältas i 
a llt: to rde veg 
tidpunkten fe 
berydelse . Av 
geLationspe ric 

Fdm norr 
skilln ader i d: 
stor betyd e lst 
las, m en har i1 
väx t.e r, g räs, l 
fa ll kan kom 
snabb ntvec k 
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:\'är på året utfö rs stängning 
och underhåll 
f-1."ignadsuncte rhåll och nystängni11g m· gär
lc,gårdar mås te s~i ttas i re laLion ti ll d e kra,· 

·•>rdhruksåret i ÖHigt sLäller på tid och ar-
betskraft. D~ir spannmMsoctling kombine ras 
me d d jurhål lning komm e r he la arbe tsryL· 
men under ,-cgetationsperioden au bestäm
mas a,· i rörsta ha nd spannmålsodlingens 
Li clsrytm , v;1rbruk, (jordb carhetning samt 
,add ), och skörd. Dj11rhål111 ingen får fin na 
,ig i a tt. anpassa fo(\e näkten , slåtter och IÖY· 
t~ikt , i e nli gh e L m ed spa nnlllålsocllingens 
krav. Tidp t1nkte11 för be tesshipp är naturligt
,·is också de n beroende aY Yegetationsperio
dcn och kli matet. Dock Lorde elen i teorin 
kt1nna regleras m· m ängden insamlar Yin ter
fod e r samt möjl ighe te n au a ktin fo ra fode1~ 
lö,· och ljung, till fähuseL Olll och niir vi nte1° 
fodret börjar u-yta . 

Jjordbrukssysrem d ~ir hägnade r helt eller 
d e lvis är sarta for atr :1tskilja be tande cijur 
från ,•;ixande g röda, s~id och hö, måste h;ig
nad e rna aj;ih·klart n tra i fu n ktionsdugl ig t 
skick innan cijuren kan sl;ippas u t. C;ird es
gii rclsstö r kan ,·idare ej he ller s~i ttas i j orden 
clå d e nna ä r ~Filact. 

r\n klimate t är den faktor som styr allL 
jordbruk ;ir ingen nyhet i sig. De uppgifter 
om hägnad. u nderhall som frågelistmateria
k t rymmer måste dä rför rel ,tte ras t ill regio
nala kli1ua rologiska lö rh:1llande n fo r all 
k11nna säuas in i sitt sa mmanhang. Fram för
allt torde vegetationsperiode ns hingd samt 
tidpunkte n för cleu nas början ha a,giirande 
betydelse. A,· karta 16 fra mgår hur lang Ye
getat ionspcrioden ~ir i o lika dela r aY S\'erige. 

Frä n norr t ill söder ;ir det ganska stora 
skillnade r i dagar räknat. Detta har fö1Yisso 
stor be tyde lse för \'ilka grödor som kan od
las, Jllen har in te lika . tor berydelse for fo clerc 
Yäxter. gräs. hal\'grä och lö,·. ,·ilka i många 
fall kan kompensera e n sen sta n med en 
snabb ut,·e rkling. Se r mau t il l ticl pul!kten 

Ä a rto / 6 . \ ",,getationsj)eriodr,11.1 lii11gd i antal dagrn: 
Ejt ff ,\tias Övl'f Sill'rigr. atla,blad 27- 28, karta 28. 

för , ·egeta tion speriocle 11s bö rjan är skillna
derna mi ndre i a ntal dagar räknar ifrån l!orr 
till söder ~in , ·ad man skul le kunna tro a , 
karta l fi o,·all. /\,· karta 17 n edan framgår 
,·ilket da tum som Yegeta tionspe1·ioden no r
mal t tar sin bö 1jan på o lika håll i lande t. 

I b:1dc karta l G och 17 har ,·cgetationspc
riode n defin iera ts som cten period då tem
perature n i med eltal ÖYerstiger + 3°C. De n 
clefin itionen ä r uum er föråld rad. '"'~ Ett stan
clarch e r k i g ru11drnggancle \'äxtod lingslära 
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Karta. 17. Drilwnrt fiir vegPlutionsJ1niodms bör;u11. 
l j tl'I' Atlas övtr Sverigl'. atlosh/od 27- 28, korta 26. 

anger a tt den gamla definitionen d ock ur e n 
p rak tisk synvinkel är att föredra "efte rsom 
den n~ira sammanfaller m ed tidpunkten för 
vårbruke ts börj an"."0

:
1 

Svaren på h uvndfråge listorna, M 15 och 
Nm 144, relatera r gärna hägnaclsunderhåll 
i tidsmässig relation till antin ge u tid p;t året , 
7 svar, betessläpp eller motsvarande, l :I sva1~ 
samt vårbruket, 11 svar. Tyvärr är det högst 
ovanligt att något enda siar ens antyder d e t 
inbördes tidsmässiga förhållandet mellan 
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exempe lvis betessläpp och vårbrukets bör
jan e ller slut. J ag har cLirför tagit hFilp av de 
på SOFI i uppsala förvarade svaren på fråge
lista .:VI 150 Arbe tså ret. (Se tabell ' i i kapitel 
4. ) 

T tabell 25 nedan harjag fört upp alla svar 
fr:111 de tre frågel istorna vilka sätter hägnads
unde rhålle t i relation tiH vårbruke t. Tabel
le n ska ll läsas mot bakgrund av kana 17s 
information om den ungefarl iga tidpunkte n 
för vårbrukets bö1j an. 

På si1ia h;111 förekom mer de t att tabell 25 
inne håller e n asterisk. Den na symboliserar 
,i tt det enskilda svaret uppger att man bruka
de störa ut på höste n inna n ~jäle n kom . I de 
fal l d et e nskilda s,·aret särskil t häm isar till 
att d et var for att uudvika eldfaran som 
stängningsarbete förlades till en ,·iss tidpunkt 
harjag skril'it i11 o rdet eldfara i tabellen . Dock 
bar samtliga dessa sYa r ä,·en rel;oiterat tid
pu nkte n fö r t1nclerh:11lsarbctet i förl1:1llancle 
till ,·årbruket. De 11pptagna s\'aren fr~rn fd
gclista \il l !50 har dessutom rela terat de t tids
mässiga förhållandet mel lan betcssläpp och 
l'å rbruk. 

Tas s,·arsfördel n i ngen i tabell 25 i beak
ta nde torde d e svar ,·ilka angivit att h~i nsyn 
till eldfara varit e n orsak till au unde rhålls
arbetet förlagts i tiden före vårbruket kunna 
hänföras geografiskt till de omr,k len al' la n
d et d~ir försommanorka råd e r: lrnn1clsak
ligen Ka lma r län , delar av Östergötland och 
de t inre av Mäla rdale n .'"' ' Uppgiftern a 0 111 

at t man kunde störa u t under hösten torde 
kunna förklaras al' lo kalklimatet; höjd över 
have t och / e ller i kom bi nation med nordlig 
bredd . Sålu nda fö rberedde man n ~istkom
mande års hägnadsarbete samtidigt som man 
ga,· sig själv mer tid for vårbruket i områden 
m ed en kortare vegetationsperiod . 

I ta bell 26 neda n ha r jag 11 t:nyt1j,1t d e svar 
på fråge lista M 150 vi lka relaterar tidpunkten 
for betesslä pp i förhållande I il! vårh rnket. 

Uppgifterna lö r be tessläppets tidpunkt är 
baserad utifrån elen tidpunkt d å korna 
släpp tes. F:1r, och i n:1got eustaka fall getter, 
tycks ha släppts någo n e lle r några veckor 
tid igare i nästa n samtl iga fal l. Av sYaren 
fra mgår också au i d e områd e n där m a n 

Tab ell 25. T id 
\ I 15, N m 144 

l.n nrlslwJ;/tii Il 

Lappl,1nd 
'-:orrho t ten 

\'ästerbot.te n 

J;i rntLi nd 

'.dcddpacl 
I liilsingland 
Da larna 

\ 'ärm land 

L. ppland 

Bohusl,in 

Dalsland 
\ '~\Slt ·1·götl ;111c 

Ö,tergi',Liand 

Jönköpings 
Kallnar 
Kronobergs 

Tabell 26. Ti< 

l,a nd.,lwp/ li;11 

l .a pplan cl 

:\orrb o 11 cn 
J äm tland 

Dalarna 

Lpplanrl 

Dals\;i1 HI 

\'ästc:rgötla11, 

Östergi',tlanc 
Jönkö pings 
K"lrna1 
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Tabell 25. T idpunkte rna för hägnadsunderhall och vårbruk san i relation till varandra enligt svaren från frågelista 
\ I 15, Nm 144 och M 150 

,111/1/w /,/län 

.....ipplancl 
, 11 rhonen 

.i_, tt·rllnu e n 

·m1la11d 

leclelpad 
:-1.tl,ingland 
_ 11.trna 

.i.1 m la 11d 

pplancl 

:- •h u"lä11 
.,\ , land 
:..,rergölb nd 

1,tt:' rgötlan<l 

.. ,n köpings 

ruthnar 
KnH1oher~s 

I liirad/ Ting ,!ag/ 
Slie/1fJ.1lag 

Lyc ksc h-
Ncd e r lul<-a 
Pil('a 

Nc-clt-rkalix 
Ske lle ftd 

Rag unda 
Rc,·suncls 
Sköns 
forsa 
Räll\·ik 

Rä m ik 

Fn·kcl a ls 
_F,.sse 
Bro & \ 'ii tö 
Bro & \'r11t1 

\ "iiddö&I-l ii1·crii 

\'äla 
\nlancl, Torpe 
\ 'a \bo 
Vari o fi ,1 
Cudhern 
\ "ilske 

I-lam111ar ki nds 
Vifol b 

Södra \ 'edbo 
Stramla 

Allbo 
Kinnevalrl 

Konga 

l "111/n lw llfiin 
l'llrbrn/ie11bii11an 

X 

X 

X 

X 

X 

x c lclfa rn 
x elcll"ara 

X 

X 

X 

x l"ldfa ra 

X 

X 

[ "1ulnhallefi1'r Frr]up-
" \ "arfm 1/: pfi,-bruhel\ fn1s/11/c11ult1 lista 

X 1'11 r, 
X * Fris,·ar 
X \I 150 
X :',1150 
X Nrn \ .. 1,1 

~I 150 
X \ I 150 

X N11il 44 

X N ,n \ 44 

X \I 150 
X ~I \fi(I 

Nm l -H 

X ~I l :iO 

X \I 15 
X 1'1 1.,0 

Nrn 14-1 

X .\\ \ .~() 

~ Nm J -H 

X 1\ I l ?iO 
1\ I 1:,0 

~ \I 150 
X 1'1 1.,0 

X ~I 15 

X \I 1:,0 

X 1'1 l fiO 
\ I \ :,0 

X M \;', 

X \ I 1:,0 
~I 1.-, 

Tabell 26. T id p unk terna för vårbruk sa tt i re latio n till be tessläpp e nligt svaren från frågelista M 150 Arbe tsåre t 

l .1111r/s//(/t,/ lii11 

Lapp la 11d 

:S:nrrbo ttc n 

fii111 tl:111cl 

Dalarna 

L" p p la11 cl 

Dalsla n d 
\ ·å~ter~ö1 la 11d 

Öste rg ö t l,1 ncl 

.Jönkiip ings 
Ka lmar 

I liirad/ Ti11gslag/ Sl11ppslag 

Lycksc-lc lap p 1nark, 

,\se le lappmarks 

.\rjeplog lappn,arks 

l xckseh-
N<"ckrkalix 

Rag-1111cla 
Re,·,u11ds 
Harumcrdals 
Riiuvik 
lbu,·ik 

J össe 
Bro & \'~itö 
\'å la 
\ 'a lbo 

\ "a n o fta 

C11dh c 111 
\ ' ilske 

\ 'ifol ka 
s ,-,clra \ 'cclho 

Stranda 

11,,1r<1!t1/1/1 fin>/11 11dn ,,11 ,hrnkrt \ 'i111m,h llrtrnlii/1/; l'.fi"' 11t1rfn11/ir1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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h ade fäbodar fi ck cijuren gå hemma d e n 
första t iden . Buforingen skedde 1-2 veckor 
eft e r d et att ,·,'lrbruket var a\'slur.a L. Djuren 
,·allades under tiden i h e m lö ten. I västra 
Sverige förekommer uppgifter om att c\jure11 
tjud rades d en förs ta tiden. 

Av tidsuppgiften1a i tabell 2>") och 26 fram
går att hägnadsunderhål l kunde förläggas 
dels före v{1rhrnket och dels efter dettas a\"
sllllande. Likaså kuude betessläpp ske både 
före , efter och under Yårbruke t. I de fall det 
skedde under Yårbruket var det i regel i sam
band med såddens avslutande. Ske dde be
tessbpp , ·idare e fter vårbrukets avsh1ra nde, 
vilker var van li gast, sammanfal ler därm ed 
också betesshipp med rid pun kten för hiig
nadsunderli{tll. H~ir inställer sig fdgan hur 
de tta förh ålla nde går ihop med amagandet 
om a tt de t måste , a ra st~iugt innan djuren 
släpps. 

Fö ljande t\·:1 s\'ar frå n frågelista \1 15 res
pektive :vJ 150 torde skänka ett förklaringens 
ljns ö,·er hur frågan rent: praktiskt löstes. Eu 
svar från All bo h~irad i Kronobergs län skri
ver att, om betessläppet ,·ar tidigt fi ck m an 
u tföra tillfälliga reparationer på hägnad er
na. Dessa skulle hålla till dess att ,·årarbetet 
,·ar aYslutat. Därefter u tfördes mer o rden tlig 
n·paration. De t ,·ar \·idare sällan sorn man 
såg ti ll g~irdesgå rdarna mer än n:1gon dag 
före, elle r Lill och m ed samma dag, som be
tesslä ppet. ''°" 

S,aret från frågelista l'vf 150, Östergöt
land , Vifolka hiiracl och VäsLra Hargs sock
en , anger att: 

"Det fii rsta nödtorftiga hägnadsarbetet m ås
te ,·,1ra f;ircligt innan man k1111de sl:ippa ut 
hea111n--11. 0111 111 a 11 fick tid kunde m a n bör
j a n yh ägn ad e n inna n l!l a n sl;ipptc kreatu
ren , m en annars k1111de det.ta a rbete vara till 
se nare unde rj11 n i ni;'\ nad . De n förs ta över
syn e n ,n- gärd esgå rdarna gälldt' ii,·ersyne n ,n· 
gap och g rindar sam t n iidtorfrig repa ration 
a\' de giircl esg·å rclar man inte lwhiiwle nv
hägna. : · :~(! !} 

Av svaret framgå r au korna normalt släpps i 
bet 11nde r pe riode n l juni-15 juni. 

Samman fa ttas resultate t av tabell 25 och 
26 med d e OYan tv{1 auförda frågeli stsvare n 
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ger de t ta också en bild av kvali tativa skill
nader i unde rhållsarbetet. Det finns alltså all 
anledning a tt skilja ut nystängning av gär
d esgård från anuat underhållsarbe te . De t 
sena re går rela tin sett snabbt att genomföra, 
e n dag eller t·vå, medan den mer tidskr~ivan
de nyst.ängningeu forhiggs till tiden efter det 
att båck vårbruk och be tessläpp är a,klara
d e. 

A,· sYaren på frågelista M 150 framgår au 
nystängning tar ungefä r 1-2 veckor i an
spr:1k och sker i d en relatin sett lugna p e
ri od som fi1111s mellan vå rbruket och slåt
Le rn, runt midsommar . . \!led undautag a,· d e 
0111r:1de n där vallning, utstörning på hösten 
eller en an passning ti ll eldfara förekommer, 
ske r nystängning i e n miljö där de t finns 
be Lande djur. 

O,·an a nfö rda förh ållande11 giiller för ti
den omkring sekelskiftet 1000. Då hade 
växtfoljclajordbrnk dä r vall ing ick som del i 
,·äxtfoljden slagit igenom helt p [t de Jlesta 
h[tll i landet. Detta torde \'~ise n tlige n ha un
derlättat foderanskaffning och dä rmed tro
ligen ocks[1 g jort det m öjligt att senarcliigga 
betessl~ippet_:1117 Arbetstidsåtgå ngen fö rjord
bearbetning och såd d hade sam tidigt inte 
p[1verkats i motsvarande grad . Den rycks ha 
\·arit grovt sett konstan t under 1800-talet.'"" 

I Per Brah es skrift Oeconom ia , från sista 
h artalet a,· 1500-talet, listas månad för må
uad de arbeten som skall utföras vid e n upp
liindsk storgå1TI. För ma rs må nad anges att 
gärdesgårdarna sågs ÖYer. I m~j släpp tes bo
skape11 p:1 bete . Hägnad erna skulle ,·idare 
också \"a ra i ordniug cleuna månad.30

" Aven 
med hänsyn tage n till tidsfö rskjutnin gen 
mellau den där.idaj ulianska kalendern och 
dagens, (Pe r Brah cs 1 mars rnotsYaras av l 5 
mars idag) , ligger betessläppel forhållande
,is tid igt järn(ön med uppgifterna i svare n 
på frågelista M 1 :'iO. 

Reinero Broocmans "En fuls t~iudig swensk 
hush{tldsbok" från 1736 anger att man i 
m ars m ånad m[1ste: 

··han k och 11"icljor til reds h a faa, g,ircbel k lyf'

'"" ' och fr,11n föras t it 1h c 1 bchöfo·cs. al så 
snan L ilan g:1r 11mr marken, ther med kun
n;,,i h~ignct och stänga".~10 
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Figur 415. ( 1/snit l av Pehr Hiirbe,gs bild svit 11v å,P!~ syss/orfrå II J1ut11od I il/ J/1 ({ 1wrl år 1805. ,\!ars 111ft 110d i/Lus/n'· 
ms JII NI ltiig1111rlsorbete. Ljf Pr Gadd, C:f. 2000, s. 56- 5 7. 

H~ignadsunclerhålle L är ä,·e11 förlagt ti Il mars 
månad i Pehr Hörbergs bildsvit fr~rn 18(!:'°i. 
På bilden i fi gur 46 cl\°an synes mannen till 
hiigf'r vara sysselsat.L me d att st~inga om e tt 
stycke g~irrlesgård. I rnaj ha r korna släpp ts 
och biirjat ge mjölk. 

Med ledning a, · 01'a11st,k11de information 
är det inte helt orim ligt art tänka sig att stör
re d ele n ;w bäguadsunclerhållet ,·a r förlagt 
före drbruket i äldre tid . Ett senarel~iggan
de av hägnaclsunderhållet kan också cle h-is 
ha berott p:t att va1:je henll11an hade mer 
gärdesgård a tt unclerh :tJia unde r andra h~ilf~ 
ten a,· 1800-talet j;irn fön med tidigare . (Se 
,ida re kapitel 13) . 

Hur stor del av gärdesgårdarna 
behövde överstöras eller 
nys tängas? 
I Labell 27 nedan harjag for d e fe m mili t:ie
boställe na fört upp rneclelvärclet aY elen pro
cemt1e!la ande l av hägnaderna, vil ka blivit 
klassad e som meclelmåuiga ellci- odugliga. 
Jag har således för va1je syneprotokoll räk
na t ut procentsatsen "odugli g" respe ktive 
"medelmåttig" giirdesg}1rcl. Diirefter harjag 
räknar fram ett mede h-ärcle for varje bostäl
le. Ila r e tt bost:äll e synats exempelvis 14 
gå nger har d e 14 procen lllppgiftcrna fii r 
klassen "meclelm:1tt ig" divi derats med 14. 
IJen tidspe riod som a nges for \'a r je enskilt 
bost~ille best:1r aY diffe rense11 me llan å nalen 
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ffa det yngsrn respe kLive äldsta protokollet i 
seri e n. Siffran inom parentes i denna ko
lumn anger de t år från vilket del förs la pro
LO kollet i serien h~irstamrnar. För klassen 
"medelmåttig" a nges i protokollen att dessa 
hägnader skall överstöras. Den del av hägna
de n som blir klassad som "oduglig" skall 
stängas om. 

De fem boställe na ligger alla geografiskt 
belägna inom Seminghundra h~irad i Upp
land. De har varit anslagna till Upplands 
regemente och Hundra härads kompani : 
Norrby 3/ 4 mantal, Krogsta 5/ 8 mantal 
samt Åwassla 1 / 2 mantal. De tv{1 andra, Ve
lam by I ma n tal och Åckelsta 1 man tal, har 
disponerats av Livregeme ntels dragoncorps 
livkompani.311 

De framräknade medelvärdena i tabell 27 
ovan ger en fin gervisning om u nderhållsbe
hover. Va,je protokoll ger en ögonblicksbild 
av hägnadernas konditio n j ust vid synetillfäl
let satt i rela tion till den totala hägnads
mängden som bostället hade att underhålla. 
En tidsserie av proto koll , låt vara med ojäm
na tidsintervalle r, torde ge en god inblick i 
dynami ken i underhållsarbetet sam t a nge 
riktvärden för hur mycket av hägnaderna 
som no rmalt sett kunde behöva stängas om 
samt överstöras. 

Om 17:'>2 (i rs boställesorcln ings krav p:1 50 
famnar ny gärdesgård per år iimiörs med de 
14% "oduglig" gärdesgård som boställe na i 
tabell 27 uppvisar, synes nystängningsbeho
vet vara för lågt satt. Omräknat och uttryckt 
i famna r motsvaras de 14% av 318 fam na r. 

Vidare uppvisar protokolle n fö r de fem 
uLvalda bost~illena generell t sett en ökn ing 
över tid av den totala hägnadsrnängden och 
stärker därmed de slutsatser som presente
rats i a nslutning till uppmätningen av h äg
nad er i äldre lantmäterikartor i kapi tel 13 
nedan . (Protokollserierna för de fem bostäl
lena finn s återgivna i appendix B) . 

De framräknade medelvärdena skall sät
tas i rela tion ti ll gärdesgårdens stipulerade 
livsElngd samt elen arbetstid av e n ti ll två 
veckor som ~ignacles åt mer ordentligt un
de rhåll. Således överstörning fd111 gärdes
gå rdens 20:e levnadså r och nystängning 
efter dess 30:e år. 

Hur stor var dagsprestationen 
vid nystängn in g? 
Svare n från frågelista M 15 och Nm 144 
inneh{t!lcr 6'.1 utsagor om hur mycket gär
desgård som kunde stängas un der en dag. 
34 av s, aren - något fle r ~in hälften - kom
mer från Småland, 25, och Östergötland, 9. 
Av Kronobergs läns totalt 13 svar kommer 10 
fdrn den konlagda gärclesg{trdens område. 
Sva ren från la ndskape n Lappland, Väster
botten , Medelpad, H älsingland, Närke, Bo
lrnslän samt Dalsland ha r e j lämnat några 
uppgifter alls om detta. 

lnget av svaren har uttryckt dagsprestatio
nen som en längd i meter. Prestationen a n
ges all tid i famnar eller antal störpar. Endast 
Gotlan d a,viker. H ~ir uppges prestationen i 
e tt antal vmjmr. En varpa motsvaras av 12 

T abell 27. Det procentue lla me d elvärdet av d en män gd hägnad vilken bljvil föremål fö r överstörning sam t 
nystängning 

Boställe Sorl"'" A11lo/ anvrindbara 
JmJ/olioll 

Velamby Vidbo 7 
Åckcls1a Ske pptun a JO 
:S.:orrby Lunda 14 

Krogs ta Vidbo 12 
Åsv;.-1ssla Frösuncla :j 

Protokol/sniernas 
längd i {1 ,: (Startl't r) 

121 ( 1724) 
8,1 ( 17'1'.l) 

148 (1 7 J 2) 
11 6 ( 172--l) 
37 ( 17'!4) 

Medelmåttig 
hiignrul i o/cJ 

21 ,6 
22 .5 
23.7 
21.7 
17.6 

\kde lviircle 21% 

Oduglig 
hlif!JWd i % 

9.4 
7.8 

l!J.'.1 
20,'i 

1-1 ,0 

14% 

Kä lla: 1-I usesynsp rotokoll for m ili1i e hc111111;rnc 11 Vcla 111 by. ,\ ckelsta. Norrby, K.rogs1a och Asrnssla i Scmingh1111dra 
kirad. Se appendix 8 

166 

, ,ö rpar o 
::>ä en clai . ' 
·10nsupp 
::iersone1 
, l)Jll ;ir S3 

1 e n . Doc 
U lO m Vä· 
;igt ange 
pä e n vu 
,rnr har 
rö rda la, 

\ ' iclarc 
.rnger fl. 
,om rela 
,ärskilt c 
ting för I 
fo rmant 
än nonT 
, etts ifrå 
,änka p r 
,·il ka u u 
a ntalet [ 
in nan st: 

T de fe 
,törpar -
1nig av s· 

jag r~ikr 
motsvar 
Saknas , 
beräkna 
ä r vanlif 
S1ö1jJMfl 

.Jag h, 
del ens~ 
te sarnn 
hur d e f 
då någr: 
11a pres 
eller de 
st~ingn i· 
\'icljebas 
Efte rsm 
mer inu 
är det n 
stations 
kan. Dt 
klan oc 
empelvi 
verke. 



ID!! _ 

och 

Il 

_ir
d:t: 

uic-

, [örpar o ch ma n töjnar l 0- 12-1 -1 ,·arpor rnll 
pa en d ag. Vidare är det ime alltid att presrn
Lionsuppgiften säus i relation till det a mal 
persone r e lle r arbetslage ts samrnansäuning 
,om är satta a tt preste ra elen uppginia läng
den . Dock är d et så att samLliga landskap, 
u tom Värmland , h ar svar vilka klan och tyd
ligt a nger att prestationsnorrnen ~ir räknad 
på en vuxen karl e ller a lternativt två. Dessa 
,,·a r harjag använt sorn nyckel inom de be
rö rda la ndskapen. 

Vidare fö rekom mer att eLL enskilt svar 
a nger lle ra prestatio nsnormer. U p pgifte r 
,0111 relateras som maxim ala prestationer av 
,ärskilt duktiga st~ingare e ller dagsverksbe
Ling för herrgårdar, vilka u ttryckligen a,· in
fo rmant eller meddela re anges vara högre 
ä n no rmen p;1 den egna gård en, har bort
, c tts ifrån . Likas;1 li ar jag varit tvungen a u. 
,iinka p res ta tionerna i två svar från .l~imtland 
,·ilka u ttryckligen anger att det uppgivna 
antalet famnar föru tsätter a tt de t är u tstörat 
innan stängn i ngsarbetet ta r sin biirjan. 

I de fall d ä r svaret anger e tl specifi kt anta l 
,törpar - i ca 60 % av fallen - har jag använt 
mig av SYare Ls u ppgin 1a störparsavsdnd då 
jag rä knat u t det a n tal meter som borde 
motsvaras av det uppgivna a n talet störpar. 
Saknas den n a u p pgift i sva1·et har jag Yicl 
beräkna ndet använt mig av de t a\'Ståncl som 
är van ligast i det landskapet enligt tabell 1:5, 
Stö,parens inbördes avstånd. 

J ag ha r även för samtliga svarjämfö rt vad 
det enskilda svarer anger vara den vanligas
te sammansättningen för etL ar betslag och 
h ur de fördelade a rbete t sinsemellan . Detta 
d{1 några enstaka svar anger a u elen uppgi,
na prestatio nsnormen l<iru ts~itter att deu 
eller de person er som u tförde arbe te t - rem 
stängn ingsarbete - måste ha h jälp aY en 
1icijebasare/ hjälp reda fö r att klara normen. 
Efte rsom i.ivriga u ppgivna p restatio11s11or
mer inte nämnvär t skiljer sig från de svaren, 
är det min fasta övertygelse au samtliga p re
stationsnorrner förutsätter en dylik med,er
kan . Detta gäller äve n i de fall där sYaret 
klart och tydligt anger att man räknade ex
empelvis 40 störpar som ett fullgott ka rlclags-
1·erke. 

Prestationsnorm erna är o fta också si LUa

tionsrelaterade. Ett större an ta l svar kom
mente rar normen med a tL de l även ingick i 
arbete t au riva ne r den gamla gärdesgården, 
sortera u t användbart virke, vässa om gamla 
störar etc. '.'vlycket vanligt i dessa svar är ock
så a ll vidjorna som skall begagnas und er 
dagen tas i samband m ed ~jälva stängandet. 
Nya störar och n yu gärdsel i erforderl ig 
mä ngd antas d~irem o t vara fram kö rda och 
finnas på pla ts. Inget e nda svar har explicit 
re laterat e n p resta tionsnorm s0111 a\'se r en 
h elt ny gärdesg:1rdslinje vilken skall stängas 
rö r förs ta gången med helt nyu material. 

Tv~1 svar ifrån Småland, Ka lm ar och Kro
n obergs län, u ppger s~irski lt au a rbetsdagen, 
som norme n skall relateras till , o mfattade 13 
timma r eller strax där öve r. 

Den sträcka som unde r ovan anförda fö r
u tsättn ingar beräknades kunna stän gas av 
en n .1xen karl , (b itr~idcl av sveaff eller hjälp
reda) , va r 45-50 meter lån g. E fte r att h a 
omfört a lla p resLaLio nsnon ne r till me te r 
erhöll _jag ett med elvärde på 49 meter. Be
räkn ingsunclerlaget inneh ö ll va n ligen p r e
stationer inom inte rvallet 36-:54 meter. 
D ock fö re kommer i m ina ögon trovärdiga 
uppgifter frå n 60 till strax över 70 mete r. 
C tesluts alla p rest.aLio ne r från 60 m ete r och 
uppåt ur beräkningen ham nar medelvärdet 
på 44 m eter. ALL notera i sammanhanget ä r 
all de uteslutna uppgifte rna al la kommer 
från Småland , där de uppgivna p restations
normerna i nästan samtliga fall anges i hor 
e ller sr.ö rpar. Görs ett en kelt medelvärde av 
uppgifte rna för kortlagd gärdesgård inom 
Kronobergs län blir medelvärdet 59 meter. 

O rn man för enkelhetens skull sä tte r 
dagsprestatione n till 50 mete r och _j äm för 
denna med de 318 famnar gärdesgår d som 
var det årliga be hovet att st~inga om i huse
synsprotokollen torde denna uppgift ha kla
ra ts på I 1-12 ka rldagsverken u nder ovan 
anfö rda o mstä ndig he ter. l\'otera att d enna 
uträkn ing inte innehåller elen tid som fi ck 
ägnas åt att h ugga, köra hem sam t iord n ing
ställa det virke som behiivdes. 

I svaren harjag et.t singu b rt belägg där 
de t a nges a rt de t går e n halv gång t.i ll fortare 
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att st;inga med hank. Dagsprestationen 40 
hor anges som det normala om vidjor <lfl

vänds, fä) om hank nyttjas_'.11
~ Ytterligare ett 
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srnr anger att 65- 75 hot kunde slängas på en 
dag orn jiirn tr:1c1 användes is tället för nor
malt 40 hor d å vidja anv~indes.•11
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h...-\PITEL 12 

Yiaterialåtgång 

-\rgångstal för om- och 
1\·stängning uttryckt som an tal 

,.:-~i rdsel p er störpar 
, re sig frågelista i\1 15 e ller '-J rn 144 inne
.il le1· n :1go11 specifi k fdga om h11r man 
.-räk11ade vi rkcsåLgånge 11 Yid 0111- och ny
-111~ning. Ej heller fi nns någon explicit frå-

- o m h11r mycke t stö r rcspe kLi,·e gärdsel 
·n atcram·ii11d t's ,1\' d et gam la ,·irket i de 
'I man stiingd e 0111 e n sLräcka förfa llt'n 

_ ·.rdesg;trd . Endast några få p rocen t a\' s,·a
-n n mmer cliirfö r - he lt följdri ktig t - infor
,uion a,· de t h iir slaget. 
För unde rsöku i11gens ,·id komrna nclc ä r 

e lla beklagligt m e n på in tet sätt 11:1got 
-n erstigl igt hinder. Atr . tänga gärd esgård 
r ingen verksam het SOlll det k riivs exakt 
1i llime terprecisio n fö r att 11tö,·,1. 1\ vst;111det 
.1t'llan srö rparen , gärdsle nas liingcl. gii rdes
_.1rdeus täthet och h{*I har j u visa t sig \'arie
.1 tidigare i 11nclersökni ngen. Diirmecl finn s 
.el helle r ingen anledning ,·are sig för unde r

, -,kninge n eller au i ;i Idre tid arbe ta annat ä n 
1cd åtg;u1gstal baserade på erfarenhet. 1\iir 

_.:irdseh-irke höggs \'isste man ri mligen hu r 
l\'Cket som behö,·clt' anskaffas a\' både stör 
ch gärdsel för de t ko mmande a rets behm· 
1lket torde be kräftas a, · nedanst;1encle ci ta t: 

··:--iercnd.- ls räkllar ma n 1-J. g-iircblc 1i l hög-
clcll a f gärcksg;1rclcll. Såleck~ fordrar l11rn1je 
famn ar gänlt>sgårdcll 7 styckcll g-iirclsk. 11,·a 
par stii r, u tom Sllt'clstörc ll , och (i h a n k. Sa
lt'cles wct man huru m,-ckct fordra~ til gär
desgardcn, när 111a11 Yt' t de" lä11gcl. ··.\I 1 

A, · s,·art'n på fråge listorna framgår au man 
dels he rä.knad e å Lg;rngstalct som etr visst 
antal gän .lsel per störpt1r och dels a l l man 
vid omstiingni 11g a ll tid :1te ran\'ä11d e delar a,· 
det gamla , ·irker. Det senare rörfara11cle1 
beläggs äYen i l111sesynsprowkollen . Hiir s1år 
det utu·~·ckl igen att gam ma lt Yirke skall åter
an\'äncl,ts da g;irdesgård klassad som od ugl ig 
skall stiingas o rn.'11

·• 

Det enklast<-' sättet au närma sig åtgångs
t;1l aY d etta slag ä r a n 111 g;1 frf111 e n situation 
clii r alla fö rutsättn inga r är kä nda. Sten Ha
ga11cle r a nger i sin bok "G;irsgår'11 i vårt 
landskap .. , 1995, i aYsn ittet Byggbeskrirning. 
sidan '17, 1m1terialåtgå11 gt'n fö r all stiinga 
l 00 m e ter gärdesgård . Hans typgärdesgård 
har e n höjd på l ,2 me te r. 0,9 meter mellan 
störpare11 sann en lu tningslinje som går ige-
110111 ~ju srörpar. De n är ,·idart' stängd med 
tre ,·it!jor pe r störpar san1 t fö rsedd med sti>d 
på ,·a rt sjätte störpar. Igenom \'a rje störpar 
passe ra r {1tta stycken g;i rcl ·cl på höjden räk
nat.. Se ,·idarc ligur -1-7 nedan. Till den sålun
da specificerade giirdesgårde u {1tgår: 

200 gärdsel aY om kring 4 meters l~ingcl 
250 stö rar 
325 ,·ic\jor 
Med e tt sti>rparsa,·stånd på 0,9 meter 

å tg:1r 222 störar p:1 I 00 meter giirclcsg:1rd. 
L ttryckt som antal störpar blir detta såled es 
111 stycken . Restera nd e störar a,· de 250 
angin ,a kom mer att a,wändas som sröcl. 200 
giirdsel/ 111 störpar bli r ] ,8 giirdsel pe r stii,~ 
par. s:t1edes torde ma n räkna l \'{t hela gärd
sel pe r srörpar. O m lutningsl inje ns liingd -
igenom sj u störpar-ses som hypotenusan aY 
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en rätYinklig triangel, vars ena sida utgörs av 
7 x 0,9 meter och den andra sidan mots,·aras 
av gärdesgårdens höjd på 1,2 meter, får de11 
erh(dlna lutningslinjen en l~ingd av 6,4 me
te r. Detta i sin tur inn ebä r a u det åtgår två 
gärdsel för a u fyll a lu tningslinjen, fråu top
pen till botten av konstruktionen . Cärclslena 
läggs si\hmda i så arr de överlappar varandra. 

Skulle tätheten i typgärdesgården ökas 
frfm 8 g~irdscl, vilka passerar igenom e tt e n
skilt störpar, till exempeh·is 10 stycken, öv
riga parametrar konstanta, ökas tär.beten 
med 25 %, 1,25 x 1,8 gärdsel per störpar = 
2,2~, gärdsel / störpar. Ökas tätheten till 12 
gärclsel igenom störpare t blir detta 2,7 g~ird
sel/störpar. En t~ithet av 14 gärdsel ger :3,Ei 
gärdsel per srö rpar o .s.v. 

I , erkligheten torde man knappast räkna t 
med några andra enheter än hela och halva 
gärdsel. Störparsavståndet bl irj11 aldrig helr 
jämnt på g rund aY ma rkförh ållanden e ller 
beroende på gärdslem1s inbördes olika längd. 

De framr~iknade kvore rna ovan ger ,·idare 
e n finge rvisni ng om hur t,'it gärdesgårde n 
stängdes. 8 gärdsel igenom ett störpar blir 
knappa 2 gärdsel / störpar om allt virke tas 
nytt. 14 gärdsel blir då analogt 3 gärdsel/ stör
par. 21 

/ ~ gärdsel rnots,·arar e n r.äthet a,· I 0-12 
gärdsel lagda ovanpå varandra i ett störpar. 

Ett uppländskt svar, Bro & Vätö skeppslag 
och Bjiirkii-Arholrna socken, anger att "ma11 
beräknade 3 gärclselstänger på eu. störpar" 
och vidare att "stängde m an mer! gammalt 
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Fig11147. lfoganr/1,n 

ty/1giirdtsgdrd. l]irr 
Hagr111dn I 995. s. 4 7. 

gärdscl, ber~iknades så, att det blev en stång 
på ,·art störpar eller t\·å " _:Hli Svaret anger ,·i
dare at t till d e n gärd esgård som stängdes 
användes tre vicijor, den hade en lutnings
] i nje igenom 5- 7 störpar, räknade tre stör
par på en famn samr höll en höjd av 2 alnar 
på ägorna me n 3 alnar om den stod i en rå
gång. Gärdscl av upp till 9 meters längd kom 
till anviiudning. Detta räckte då ensamt över 
7 störpar: f)1llcle hela lutningslinjcn. På sidan 
] ] i samma svar a nges vidare a tt d et gamla 
gärdslet saues i gärdesgård en men att en 
eller två nva stänger sattes i p:1 höjden. 

De slu tsatserjag omedelbart drar av de t
ta sYar , ·ar att både e nstaka långa gärdsel 
kom till användnin g samtidigt som td eller 
tre kortare gärdscl kunde a1wiindas för att 
f\'lla lutningslinjeu. Giirdesgfö-den som be
skri,·s torde vidare ha varir ganska t~it och 
inne hållit omkring 12 gärdsel igenom van 
störpar. 

Ett sörmländskt svar anger att man räkna
de m ed 4 nya gärdsel per störpa r vid ny
stängnin g. Totalt gick de t 12 gärdsel igenom 
ett e nskilt störpar. ( 14 o m gärdesgården 
stängdes med ståltråd). Gärdesgården stäng
des med t:re vidjor och hade l meter mellan 
störparen. Gärdslet hade e n normalhingcl av 
6 alnar. Ty\'ärr innehåller inte svare t några 
uppgifter om vare sig lutningslinjen e lle r 
lt(!jde n.317 

En östgötskt exempel ange r e n: f1tg{111gst:a l 
p~i 2 1 ~ !rinna per hot vilke t skulle motsvaras 

_. I 0- 12 tii; 

•,: , tånclct 111< 

_ me ter. Gär 
r. 8 alnar l: 

_:1Q;a,·s till 2 
.:.ra laggi ll. '1 

Ytterligar 
_·.'.;<ingstalet 
_ .• tel räknad< 
:c-t öffiga fi 
-·;rnclet mel 
_ -)jd en upp: 
:djor a nv~in 

De ovan ;c 

-:...a lika . AvE 
- ,m :1 tgå ng 
.:;.ngcl samt 
-~:rn gdes ti l 
:~na gärdsel 
'. ! in beclöm1 

ö kriver e1 
°it' ll av Hag 
~en . Vidare 
..lr 4- gärdsl 

. tä thet mec 
1et ena fall, 
-l-.1irna gärc 
:-,rr med l ,'. 
·roligen de · 
.1ll öka åtgår 
.t't clä r gä rcl 

l frågc lis 
1p plysn ing 

'.,_orclagda g: 
nobergs län 
. hinnevald! 
.1 rn;ick: 

Fti!ll r 48. Ko1 
.:thd. l}ll'r D, 
1- 2. Kim1evr 
,rh BP1gunrin 
·lr 1932- 33. 
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.,, 10-1 2 lrinnerp:1 h~jclen i \'arje störpar. 
l.., ,tånder mel lan de senare uppges rnra 0 .9-
. meter. Cärdesg~1rden stängdes med 3 ,·id-
>r. 8 aln;:ir långt gärdsel am·ände~. Höjden 

,nga,·s till 2 a lnar o m g~irdesgården skulle 
a ra laggi ll.'11~ 

Ytter ligare e tt östgötskt exempel säuer 
, t~,111gstalet till 4 /rinner per hOL. \ 'id omhäg

:1.1d räknade samma svar e n !rinna pe r hot, 
r!t' t Ö\Tiga fick m an av det gamla \'irket. A.\'
• t,l!ld et mellan srörparen va r t\'å sreg och 
.1ö jclen uppges vara l 11~ me ter ungefär. Tre 
1cijor am ·ändcs.'l1\' 

De m·,1 11 anförda S\'aren är inbö rdes gan
, ka li ka. A,·görande fö r hur må nga gärdse l 
, o m å tgångstaler anger to rde ,·ara dessas 
.ingd sa m t ,·ilke n höjd som gärdesgården 

,t;ingdes til l. Lade man så lunda i e ll eller 
!lera gärc.lscl rör au fylla h e la lutningsli1~jen. 
\ lin bedömning ~ir att a lla o,·an anförda sn1r 
besk rive r en g~irdesgårcl som ~ir 1äwre än 
de n av H agan cler beskrirna typgärdesgår
den . Vidare trorjag a tt d e t,·å s\'ar som räk
na r 4 gärdsel per l10r/ störpar är jämförbara 
i t~ithe t 1ned de tv:t andra s,·aren. Det som i 
de t e na fallet hö je r å tgångs talet ä r d e n be
,krirna g~irdesgå rdens höjd, I 1,~ rn eterprn
fö rt med l ,2 meter. I det a ndra fa ller ä r det 
•roligen de kortare gärclslena sorn bidrnr ti ll 
.u , öka :1tgångstale1 i det sörmländska excmp
lt' t där gärclslet är ganska ko rt, ö a lnar. 

l f'rågelistmate riale t fin ns mots\'ara nclc 
upplysn ingar au häm ta i svaren frå n den 
ko nlagda gärdesgårdens område ino m Kro
nobergs l~in. Ett s,·a r från Be rgunda socke n 
1 l'\..inne,·,tlds härnd anger att vid nyst~ingniug 
.ng ick: 

i '!fll /' -18. l\ortlagd giirdPs
- n r/. 1-,jier /Jr\ / . I 3 1../: 
·- 2. J.:i1111evalds hiirad 

h Be1g1111da sorlm1, 
r / ')32- 33. 

:~ ,·icijor 
2 störar + l stösta/11> (stöd) 
'.1 äsar 
,.l,,nalogt 111ed ovan skulle detta innebära 

att man räknade med 3 gärclsel per srö rpar 
,·id 11,stä11g n ing. Svaret ger ingen höjd på 
gärdesgårde n m e n anger a lt första vidjan, 
back\'idjan, sattes "., aln Ö\'er marken , 0,45 
m ete r. I Hagan de rs typgärdesgård sitter 
mots,arande \'icl ja på 0,3 me te rs hq jcl Ö\'e r 
ma rke n ,·a rför jag tror all elen konlagda 
gärdesg:1rde n i dett a svar är högre än de 1,2 
meter som Hagancler utgår ifrån . Gärdslets 
längd anges rill 8 alnar sa mt ett störparsa,·
stå nd p;t 2 1/2 alnar, 1,5 m eter. En lig t den i 
s,·aret med ·ända teckn ingen gå,· der 7 gärd
sel igenom e n enskilt störpar. Se figur 48 
nedan. 

Samma svar anger att \'id omst~ingning 
beräknade att man be hö ,·cle 2 åsar och 2 
störar n ytt vi rke "emedan man all tid a nsåg, 
au e 11 ås och en stör av det gamla virke t kun
de an\'ändas till , ·arjc par"_J~u 

Ynerligare ett med teckning förse It svar, 
r\llbo härad och Västra Tors:1s so cke n , räk
nar å tgångs ta let ,~domstängning på sarnrna 
sä11. Vid o mstiing ning togs var tredje.: ås ny. 
De n i svare t a,·bildacle g~irdesgårcle n , figur 
-J.\.l nedan , anges ha en 11 ~-2 a ln ar me llan 
s1örparen och en hö jd av 2-21 "a lnar. Lut
ni11gslinjen går igenom tre s1ö rpar - tre par 
igring. I.u tn ingslin_je n beskri\'S som att de n 
går frfö1 fö rsta slolw /Jai-els översta vidja till 
t rec~j e stal/11/Hll'els nede rsta \'icija o ch e n b ra 
bi t till. :'\orrnallängden för gärclsel uppges 
n1ra 7 alnar. '1~

1 

171 



Jämförs figur 48 och 49 med \'aran clra 
består elen största skillnaden i att det g:1r 7 
gärdscl igenom va1je störpar i figur 48 med
an figur 49 redovisar 8. (Räknat från nack
åsen, det gärdsel sorn \·ilar p ~1 översta vidjau 
i störpareL) Svaren redovisar samma åtgångs
tal för ornstängning \·arför det finns skäl au 
tro att man ~i\·en arwände samma åtgångstal 
vid nystängning. l bildtexten ti ll figur 49 
antyds också alt gärdsel kunde skarvas. 

Ytterligare två S\ar från dessa bägge hära
der hyser information om åtgångstal Yid 
nystångn ing. Frå n Urslrnlts socken i Kinne
\·,dcls härad uppges all man räknade 4 stora 
el ler 3 stora och 2 mindre gärdscl per staka
par. Det andra svaret, All bo h~irad och Arings
:1s socken, r~iknar 3 gärclsel per sLörpar \'id 
nystängning."22 

Som synes tycks cle1 inre \·ara n:1gon stör
re skillnad på :1tg:tngstalcn för en lång- res
pektive konlagcl giirdesgårcl. Tre giirclsel per 
störpar verkar i mina ögon Yara ett rimligt 
tal på riksnid, för utsatt au g-ärdesgårclarna 
harjämförbar höjd och täthet. Resul tale t 
sty rker också mitt tidigare au tagande att de t 
inte är någon stor skill nad me llan kort- och 
lå nglagd g:irdesg:1rd . .\fan använder sig a\ 
samma mater ial , av lika dimension och har 
samma an tal vidjor. Den största skil lnaden 
ligger i det faktum att gärdslenas längd \'a
rierar. Vidare, om fler än ett gärdsel för kort
lagd eller fl er ~in tv:1 g~irclse l for 1:111glagd 
gii rdcsgårcl a1wäncles fö r art fylla lutn ings
linjen, tror jag att ett å tgångstal på f)1ra gärd
sel per st:örpar torde au\'ändas i det senare 
fallet för e n långlagd g~irclesg:1rcl . Väl att 
märka har dock detta ingen som helst inver
kan på dell exakta Yolyrnen Yirke som å tgår 
att. stäng-a en \'iss sträcka. 
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Figur -I 9. I /Jilrlfrxt f'II i 
origin(lfpf angts all ''1ed1-

11i11ge11 f öreställer e11 sär
deles 011/SO/gsfnllt 11J!j1fiird 
JIJ gärdesgård av mdast 
Jnima gärdsle och allt av 
sa11111w lii11gd". ljin !)Af. 
2465, s. 72 01/J.jigur 5, 
Al/bo hiirrul oth \liislm 
To1sås sorhe11, år 1934. 

Vidiimförbar höjd är det endast r:itheten 
på gärdesg:1rde11 som gc1 utslag på \ Olymen; 
jag menar att man i detta fall biir betrakta 
gärdesgfö·den som en \·ägg av konstant tjock
lek och höjd. Det enda som är av vikt vid en 
volymberäkning. oavsett typ av g~irdcsgård. 
är lrnr mycker luf1 det fi n ns mellan de i v:ig
gen ingående gärdslena. 

Hur mycket virke återanvändes? 
Princ ipen att återa1wända gam m alt virke 
har oYan b:1de berörts och belagts i svaren 
från de bägg-e g-ä rclesg-årclstypernas u tbred
ningsområden. Förutom de redovisade bel
iiggen för detta harjag ytterligare en uppgift 
ifrån Ångermanland . I S\aret från Nätra 
t ingslag och An undsjii socken, anges att var
an na n <:>ller var trf'dje g~irdsel togs ny vid 
omstängning.:m Ifr:m Jönköp ings län redo
Yisar ett s\·ar att vid omstängning bestod bot
tmtro/r111 och 111Pllr111tmln11 av gammal t virke 
medan nacktrolr111 alltid var ny.'i2 1l Södra Ved
bo h;iracl och H örecla socken i samma hin 
uppges a tt man r~ik11acle en ny och e n gam
mal stovPr per hot.3

~', 

Sammanlagt harjag sj u stycken explicita 
belägg vilka bcskri\·er hm m ycket virke som 
återarn·;indes. stiir och gärdsel, i termer av 
hur nwcket a\· Yir ke t som togs nytt. Tre av 
dessa sju behigg irmeh:tllcr samtidigt upplys
n ingar om hur \·irkeså tgånge n skall ber:ik
nas Yid nyst~ingning - allt virke nytt. 

Cörs en direkt ornriikning av tablån nedan 
innebär de t att man i de enskilda fallen åter
använde 1 :i-~.,, a\· gärdslet i Uppland, :'/ 1 av 
giirclslct i Östergötland sam L 1 

/:, av gärdslet i 
Kronobergs tin . Skillnaderna , svaren emel
lan , beror sannol ikt p:1 att man använder 

• 111 rl\/10/1 

. ppb11d 

~.ro 11oberg 

!.-onlar:;cl ) 

2;i11 clsel av inb< 
land angav sva 
,Y,1 och tre gär 
1 de fall man, 
,el tror jag au 
2;iirclse I. I svar 
man ifrå n en 
irnn, där l11tn 
, tö rpar. De n 
göra det svåra 
r tt nöjaktigt 
gård bl irsarn 
många gärdsc 
gar i varje st.ö 
49 man . .Jag l 
erhåller en h, 
för endast kai 

De svar sor 
fö r ornstängn 
n~·stängning I 
nedan. 

.-\ngermanland 
togs nytt. 

Jönköpings lär 
gcno1n lutning 

Kronobergs läu 
(kortlagd) 

Tabell 28. Gärd, 

Fö1jr1tlare 

\I._\ I. Tliclaus 

0111 bi lligare ... 
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gärclsel a\' inbördes olika längcl. l fallet Upp
land angav svaret att man kunde lägga i b:1de 
rd och tre g~irdscl för a ll fylla ]ULningsl i1~je11 . 
T de fall man \'ar tvungen att ta t,·~1 nya g~ird
,cl trorjag att de t då rör sig om t,·å konare 
c;;ä rdsel. 1 s\'aret frå n Kronobergs hin u rg:1r 
ma11 ifdu en konlagd gärdesgård , figur 48 
ornn, där lutningsli1~jen passerar igenom tre 
, törpar. Den ko rtare lurningslinj e n torde 
c;;ö ra del svårare att "ska rv;i" två gärdsel med 
e tt nöjaktigt resulta t. En kortfagcl gärcles
~i1rcl blir sauuolikt för sYag i sidled orn för 
manga g~irdsel iir skan·ade, tro ts au stör in
c;;å r i va,je störpar.Jimför med fi gur 48 och 
-!9 OYan.J ag tror därför aLL m an därigen om 
t> rhåller e n högre kassationsandel och d~ir
fo r e ndast kan ,lrera m·ä nda 1, :1 a ,· gärdslet. 

De s, ·ar son1 endast inneh åller å tgångstal 
rör omstängning, ur.a n motsvarande tal för 
n,·stängn ing listas for j ä mförelsens skull här 
nedan. 

. .\.ngermanland: Var annat eller ,·ar tredje gärclsel 
· Jgs n;·n. 

Jönköpings län: 1\·i\ gamla och ett ll)'ll gärclsc l 
_e norn ln m ingslinjen. 

Kronobergs län: Var trecij e ås togs all ti d m·. 
ko rtl<1gcl) 

o,,1s{ä11g11i11g 

1- ~ g-{irdsel / störpar Logs nyu 

I g ii1·dsel / s1örpar togs nytt 

2 g·ärdscl + I stör/ s törpar togs 11~-ll 

Sam man fattas alla sex uppgifte r om hur 
mycket gärdsel som kunde å te randndas 
pekar svaren p:1 :!/ :1. fiir störar torde en stör 
per störpar kunna återanvändas Yid 0111-

stä ngning. Ett av de ~ju svare n , Al lbo h~irad 
och Västra Torsås socken, sätLer äve n d e 
11ppgirna å tgå ngstalen i relation till giirdes
gård ens totala livsl~iugd. Svarel anger all e n 
för orte n \'anlig kortlagd g~irdesg:1rd stod i 
ca '.:?Oår, och "om man be räknade , att man 
gärde om gärdesgården vart 15:e å r ble\' så
lund;i åsarnas livslängd '1:5 å r. S!aven1 högst 
30 år. "'1" ,; Enligt min nH.:ning an ger ci LaLeL 
principen för hur man räknar i deua fall. De 
angirna årtalen för gärclslets och störens livs
hingd m:1ste däremm betraktas som ungefär
liga. Klimat, j o rdmån, gärdesgårdens fysis ka 
place ri ng i te rrängen samt de trädslag som 
användes i g~ird.esgården har haft betydelse 
i de t enskild;i falle t: , ·irkeLs rötbeständighe t. 

Atgångstal uttryckt som 
kubikmeter virke 
Nedan har j ag i tabell 28 listat ett antal 
nJlvmuppgifter ur skogsli tteratur eller rnot
s\'arande från åren 1874--192'.'I . Uppgifte rna 
i tabellen är inte helt neutrala. Olika forfa L-

Tabell 28. Gärdesgårdens virkesvolym u ttryckt som kubikmeter per löpmeter 

fri;Jatlart år n/ J.;,ommtnlar 

\I._\ !. Thel~tts 187,1-76 0,0:'i9 

O m hil l ig-arC' .. 187.-, 0 .0 :1.·, 12 gårdsd igennrn e t t s1örpa1 
0 .0-12 I -I gärdsr-1 ige nom e tt ;-;1örpar 

-\. Joachimsso n 1908 0.0',-1 

l-..HS.l:a e d 191-1 0.057 
l ,. \\·csslen 19H 0.0:",0 12 g-;i n lscl ig·f·nom cl t l"ll 

0.036 8 gjrdsel i~e nom et L par 
!-.HS, 3:e ed 1923 0 .055 

h..;ilb : Tliclaus 187,!- 7G. s. 221. O1n billigare ;')t~ingseb~llt. än ,ned ,·anliga skogsödancle trågårdesg::1rd ar. 1875 , s. 325-

-~26. Joachimsson 1908, s . 45, KHS ~ Ko n handled n ing i skogshushålln ing I \) 1-1. I ed . s . 25 1, \\'csskn 191 4, s. 229-

~30. Kon handledn in g i skogshush (dl11 i11g 1923. 3 cd. s. '.o'.2 1. 



tare har haft olika ntgå ngspunkt för sina be
räkningar. Volymerna ba r oftast använts för 
att bevisa hur vi rkesödande st~ingselsätLeL är. 
Al la uppgifter är omförda ti ll k ubi kmeter 
per löpmeter gärdesgå rd. 

W. M Thelaus siffra är omförd från 4 ku
b ikfot virke per famn gärdesgå rd. Denna 
siffra skall Läcka gärdsel sam t stör tillsam
mans. Vidare tolkar j ag au det är en på e r
fa renhet grundad siffra. Thelaus skriver a tt 
man "vanligen beräknar 4 k ub.fot virke 
(gärclsel och stör Lillsammans) till bvar famn 
gärdesgård,". På nästföljande sidor specifice
rar volymerna för o lika soniment: trind- och 
klyvgärdsel, stör eLc. Därnäst visas en uppst.åll
ning för virkesåtgången för en laggill gärdes
gå rd . Alternativen hamnar mellan 4,1-4,5 
kubikfot. Den fagre siffran utgår ifrån att a lla 
gärdsel är kluvna sanll att stören använd s 
rund. 1 d et senare fall el är både stör och gärd
sel kluvna . I båda utr~ikningarna ingår stöd 
på vartannat e lle r va r tredje par. :1~

7 

l foredragsreferatet "Om b illiga re sLäng
selsätt., än med vanliga skogsöda nde träg;ir
desgå rdar" diskute ra r akademiled a moten 
Carl frans Lundström kostnacte r för häg
nade r. s:dedcs i im förs priser - e j 1·olyme r. 
Lundström själv anger att han har sa LL låg t 
pris på 1issa sortime11t. Vid o mräknin g till 
I o ta l 1·irkes:ttg:mg har_jag 1arit tn rnge n att ta 
Thel au , u p pgi fte r för t rindstör sa m t lagt 
dessa ti ll I.11n ds trö ms ,olyrnu pp g ifler för 
gå rdst> l. I.undsLrö111 ligger tro1s d e tta lågt i 
_jäm före lse m e d T hcla tts. I Lundströms två 
gärd esg:1rdsexemp el ingår in te stiid . .Jag Lror 
1·idar e at l Limdst.röm rned fl it r~iknat något 
låg t d å lians a1·sik1 m u ! fö re d1,1gct ä r atl 
framh:dla art and ra s tängseltyper åtm ins10-
ne ka n sägas 1·ara bi lligare 1·id e n p risjäm
f-öre lsc. Efi-crsom dt' I 1·ore orimligt kostsamt 
for bii ncle rna a ll a n lzigga ett 1:r;\dstängst>l ;11· 
tillriickligt hög kvalitet ( t;h hct.) för att stjng.-1 
ll te smådj ur, gör l .u ndstriirn en prisj:im före I
se mel la n e n gles (hypotetisk) gärcksgårcl 
och ett. 11on nalt tn\ds t{ingsel. D en g;irdes
g:1rcl som d ra r 0.0,Fi ku bikmeter per löp
mt'te r anges ha -1 fot mellan störparen och 
minst 12 g,"irdsel i liiijd. Det andra exemplet 
u p pges ha 3 for mellan sLörparen och l -1-
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gärdsel i höjd. (Således går 12 e ller 14 gä rd
sel igenom e tt s törpar) .'1"" 

J ämförs Lundströms uppgifter med Wess
lens från 1914 ligger Lundström for tfarande 
någoL lågt. I Wesslens siffror ingår inte s töd 
och avståndet mellan störparen iir på I mete r. 
Dock kan både Lundströms och Wesslen, 
siffror illusu·era vikten av hur tä t gärdesgår
den stä11gs; hur tätheten påverkar volym en. 

Vem av författarna som har mest rä t t. är 
svå rt att avgöra och ä r tän1ligen o intressan t 
för undersökningen. Giires e tt e nkelt med el
värde a1· Thelaus, J oachim sson, Wesslens 
högre siffra samt de båda siffrorna från 1 :a 
och 3:e editionen av "Kort handlednin g i 
skogshushållning" e rhål les 0,055 kubikme
ter virke per löpmeter. Mot.Sl'arande mede l
vä rde för samtliga siffror i tabe ll 28 b lir 
0,0485 kubikme ter per löpmete r. uppskau
n ingsvis är elen lägre siffra n - strax under 5 
kub ikmeter pe r I 00 meter - tämligen repre
sentativ som e ll riksgeno rnsni rr för d e gär
desgårdar som frågelis rmareriale t beskril"er. 
En siffra p :1 ö1·er !'i,5 kubikmeter per 100 
me te r torde d ä remot va ra represen ta riv för 
en t~i t: g iirclesgård st~ingd med åtminstone 12 
gärdsel ige nom e tt störpar. Th e laus sifl rn 
nmt 6 kubikm eter pe r [{)() met.f' r skulle kun
na var,i a ktuell fö r e n tät gärclesg,'\id Slängd 
med han kar. En riktl"änle a tt anl'~inda fö r en 
~ildrc tid , d å framför al lt E1r 1·a r mycke t l'an
ligan : som d e lkomponent i kreaLUrsstocken. 

I "Pra ktisk Skogsh a nd ho ks" tre tij e upp
laga från 1938 diskllle ras 1·irkesåtg;°mg sarn t 
arbetsåtgi111g fö r e t L arnal olika typer al' h äg
nader m t'd utg?mgspun kr ibla nd an nat \'\'ess
lens ochjoach imssons <1rbe1.en . I eu a11rn~irk
n ing till resnlra 1en red01 isa~ att 111a11 1·id 
nog-grann upp 1rn"i1.ni11g m· :HJO rne1e r gärdes
gård fun11ir att ma n i sina beräkni11gim 1odcl
lcr riik11ar fel p ;'i l 0%.'~" l bcr;ikningsmodel
lcn a n togs 100 rn g,"irclesg:11d dra 5,2 fin' 
ink luderat stöd. lt.a11 stöd drog- elen 5.0 
fm'.""" Den kontrollmiilla g-~i rdesgå rds1r~ick
an sa knade sli">d och drog i 1·erkligheten 0,5 
kubikmeter mindre 1·irke pf'r 100 meter ;i,, 
rnd beriikn ingsmodellen a11ga1·. Det ;ir diir
lör rimligt att. he1ra k1.a siffrnrna i tabe ll 28 
med delta frirhå llallde i minne!. 

K ~\PITEL 

Hägna 
storska 

Inledning 
De följande re 
pa t1·å olika niv; 
nid dä r m iitv 
,ki ktsvis. Så ha 
,ki kt. I ingått s 
d t>t. v~ircle, Yilk 
,ökn ingso mr:1, 
t' ll grupp iden 
tiden, ticlsskik1 
de regio11l'iS rr: 
detta e ndast 
rn ingli undra I' 

Trots aujag 
i11giiend e 1·id s 
tabellerna , ka r 
jag IllälL IIJ)]) ( 

1ill _jag :i.n ,1;°1 
punkter som i 
., L"tdas. De tirl 
respektive un 
be räknade 111C 

o lika 1idsskik[( 
,11 1 acceptera 
t;icker s,11rnl ig 
derlla. :'lkdeJ, 
o lika lt111ga tid 
rc gco111e1risl
Cör ek c11Skild 
tcrsom de alla 
några h'\ ,\r oc 
'i,lllllllt' Jant111i 

rep rese 11 l t' rar 
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K--\PITEL 13 

Hägnadslängder enligt de äldre 
storskaliga lantmäterikartorna 

Inledning 
'.)e följande resultaten kommer att röra sig 
:}.I tl'å olika nivåer. En övergripande regional 
,i,·{1 där m ät,·ärdena ha r beh a ndlats tid s-

<,i km·is. S{t har exempe h·is alla kartor i tids
-~ik t I ingå tt som beräkningsunder lag för 
le t l'ärde , vi lket represenr.era r hela unclcr

.. -ikningsornrådcc. Niista lägre nivå omfattar 

..-n grupp id e ntiska byar som kan folj,1s över 
·iden. tidsskikt för tidsskikt:, och ställas mot 
le rcgio11vis !'ramstä llda 1·ä1dena. T)"·ärr ha r 
ie n a endast kunnat genomföras för Sc
:n inghunclra härad . 

Trots a u j ag redan t1ppeh ållit 111ig ganska 
u1gående ,·id sFilYa unclc rlagsm ate rialct fö r 
tabellerna. kan a ktcr11a och det s~itt på Yilkc t 
j,1g m;itr 11pp och in,kla t mina rnä 11·ärclcu , 
1i ll _jag ä ndå kon rt'petera n ,\gra huvud
p llnklcr som är a1· 1·ikt uiir rabe llerna sk~i. r
, Lklas. De I iclsski ktsYisa mecle h iirdena ff,r 
respektiH' u11dcrsökn i11 gso111 ri\de är inte 
lwräkrn1de rnecl lika manga b)·ar i de J~•ra 
,lika tidsskik1en . Dcu,1 harjag 1·,1ri1 rrnngen 

.1rr acceptera C'frer~om Ldlrnarerialel inte 
:ickcr samtliga ])l'ar för de h-ra ol ika perio
lt' rna. \kdclviirdena respresenrerar ocksi\ 
il ika lt111ga 1idsperioder. Fiir lidsskikt I, ;i!d
l' gcome1risk jordebok, ;ir ti ll kontsttiden 
i"ir dt' enskilda kartorna 1·äl cldinierad, er~ 
·n,orn de alla har tillkont1t1it inom loppet a1 
1,1gra fa ,i r och cle~sutom iir ttppr;i ttadc al" 
,,1111me lan1m:ita1c. IZartor i ticlsskik1 en 11- 1\' 

.L·pre~enterar hi1Jgrc ricls1Jt'riDcler och mii1-

värde na ä r därme d in te på samma sätt d is
tinkta ögon blicksbilder över nndersöknings
områclena såsom kartorna i ridsskikl I. 

Från kartor i ticlsskikl [V, enskiftcn och 
laga skiften , hämtas också den totala arealen 
för den e nskilda byn Yilken används för alla 
Liclsskiktcn, 1-IV, när de n totala 1t;ignads
liingclcn beräknas i meter per hektar. Endast 
p{t kartor i tidsskikt 1\/, 1·il ka har tydliga häg
nadsstreck, harjag k unnat m~ita hiignade r. 
Samtliga kano1 i tidsskikt IV ha r dock an
l'ä n ts fi_'ir up pm;irn ing av ski{leslinjProch s/1if 
lesli11jn i rågång. 

De be byggelsehistoriska o ch kulrmgeo
gra liska förutsättn ingarna skiUe r dclum ler
sök11 ingso m råclc11a å t och därme d rå r tota l
a realerna, h;im tacle fr,1n ka rtor i tidsskik t 1\/, 

m'tgot o lika irn1ch ii rd i rnrj c d e lund ersök
n ingsonuåcle. r 1\\s:itra ha r byarnas inre 
expa11siu11 1·a rit tnlllg na a tt anpassas t ill a1-
1iuringen 1arför laga skiftcskartor härifrån 
nii,tan alltid inneh!tlln ett a11tal yuerligarc 
kamerala enlwter med egnajorcleboks11u m
mcr i11om elen g,im la hyns område (Se karia 
-~ i kapite l ,1 ornn ) . Dessa cnhcrcr h,tr riik
mtt, s0111 1illhöriga byn . cl{1 de är llled i sam-
111a skif"tcsförrj trning och sa111 ticligt ligger 
inom den 111,trk som elen betraktad<' b)·n 1/ik
nacle som sin egen före aHitt ri ngen. 

Fi">r Scmingh1mclras del iir ii1·ere11sst;i111-
lllclsc11 i det n ;"innaste cxak1 med a,·seendc 
pa bYarnas r:ig:rngar gen1emot 1·ara11dra p;i 
kano r i ridsskiktcn Il och lll i jii111Jiirclst' 



med kartor i t idsskikt IV Detta trots '. tlt kor
tare st räcko r a,· gränserna rä tas sarntid igt 
som e n del ;igoutbyten görs mellan byarna i 
samband m ed laga skiftesförrättningen . 

I G udhem slutligeu ~ir si tuatio nen ytter
ligare något anno rl ttnda. I lä r existe rar byar
na inom ramen för , ·ad som kanske kan kallas 
det tota la hägnaclslage t vad g~iller inägo
rnark sallltid igt som utma rken ofla ä r sam
falld m ellan t\'å e ller fler a byar. T ill detta 
kommer även de omr;tden på h ~iradsall rnän
n ingarn a vilka Gudhe m s byar h ar andel i. 
Dessa sistn ämnda delas upp till a tt först b li 
socke nallmänningar, 1700-talets and ra hälft, 
som sedan i si n tur kan brytas ner till ägolo t
ter för enskilda fas tigheter i samba nd med 
e nskifte och laga skifte . Detta betyder au 
Guclhems byar, rent_juridiskt, h a r vuxit och 
Lht ökad clo m\'ä rjo över ele n totala ntarkre
surs de nyttjat under hela un clersökningspe
rioclens längd. Syftena fö r a tt: genomföra de 
olika lan tm~iterilörrättn ingarna har , a rierat 
ö , e r tiden . Det går dårför inte att föl ja de 
avmälla byarnas u tveckling Ö\'er tid på annat 
sätt än au !äta det område som redovisas p;t 
kartor i tidsskikten I och II för ,·arje by repre
seutera de n to ta la a real vars "exakta" a real
uppgift.e r hämtas från kartor i tidsskikt IV Vid 
excei-pering har cl~irför vissa om råden frå n 
upp m~itn ingen a,· fr~imst kartor i tidsskikt IV 
måst uteslutas, men i förkomman<le fall ä,·en 
tidsskikt JTT, för atl få en överensst~imm else 
mot den först11~imnda gruppen kartor. 

Den totala mängden hägnad 
över tid en 
T ta bell. 29 redovisas den totala hägnadsl~ing
<le n solll med elv~irde rör varj t> ridsskikt i 

Tabell 29. Den totala mängde n hägnad över tid i me deltal 

711/a/ hiig111u/s/ti11gd Fidsshikl I Fidssf,,ikl Il 
/111ml_fir111 lid,skikl / \ ' m/ho 111/ ha 

~ysåLra 12 
Sen1in(rli undra 

0 
(Y,) ;',I 

Gudlic111 18 ~(j 

rnete1· per hekta r, u ndersökni ngsom råde för 
undersökningsområcle. Här spe lar naturligt
,·is totala realen en avgörande roll för de 
medelvärden som presenteras. Vidare s;iger 
in te rn eclclvärdena något om var i te rrängen 
de uppmätta hägn adslängclerna har var it 
placerade . Däremot representerar v;irdena i 
tabell 29 de regiom,isa medeh•;irdena för det 
minimiantal meter hägnad per h ektar som 
det ä r r imligt a ll tro att det fanns i , ·erklig
he ten inom en och sam ma k11ltnrgeogra-
1iska region från en tid till en annan. 

Skärskådas siffrorna i tabel l 29 ovan när
m,11·e kan man se au hägm1clslängderna ökar 
ö,er tide n för alla tre undcrsök11i11gsom d 
dena. Fö r Seminghu ndras del är siffrorna 
for kartor tidsskikr. I angivna inom paran tes 
eftersom de hänför sig till hägnad belägen 
på in~igomark. Däremot inbegriper totalare
alen med ,,iJken de divi<lcrats äve11 utmarken 
och siffrorna är därmed inte absolutjämför
bara med ö1riga redo,isacle siffror inom 
Seminghunclra eller n{1got a, de and ra u n
dersök11ingsom råd ena. 

Åkerhägnadens utveckling 
över tiden 
I tabell ~O redovisas mätklassen (tkerhiig;nad, 
hägnad vilke n omgärdar åkermark, i m eter 
per lwkta r å ke r, tidsskikt for tidsskikt, fö r 
respekti,·e u11dersökningsorn råde . I-l ~ir rö r 
det sig al ltså o m hägnad vilken stå r centralt 
bd;ige11 kring och på respektive byars inägo
mark. Dock med de t förbehåll att dela r av 
ele n h.'ignad som fa ktiskt o m gärdar en b e
traktad bys åkermark sam tidig t också i för
komm a nde fa ll kan stå i r;tgångeu mellan 
två bya r vars inägomark möter ,·aran d ra. Då 

'/id.11/iikl /Il Fidsslriht I\ · 

111//111 111//111 

I,, ~(j 

riR b7 
31 4'l 

Kon1mentar: Totalhiignaclslilngcl = summan a\· ,nätklasse rna åkerhägnad + ö,Tig hägnad+ li~ignad i rågång. För tids

skikt I i Sc111ing-ln1ndr;1 har siffr;.111 sc1lls i 11orn p<-irentcs <lt1 i\ldn: geo1nctriskaj ordebl)cker endast behandlar in~ig·on1ark. 
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Tabell 30. Åkerhä 

Akerhiig11ad 
/ 11kncornl!idssliiht, 

\ . ys~iLra 
Se1n inghundra 
(;1tclhe111 

Ko1n1ne ntar: Tids 
skilda bycnna ino1 

så ~ir fa llet ä r cl 
i råg!mg. (Se vi , 
na: C n ·al och 
ka st{tr i en rå~ 

Nivåerrnt si 
del uncle rsökn i 
"Jys~i tra järn för 
ras del ligger 
åkergärdena L 

E1esta fall in n, 
sidan av åkent 
ovan) . Vidare 
ringen mellan 
det faktu m a t 
tiden. Därmec 
gjort sig märk 
odling i karto 
gan1 la ä ngsrn; 
omförts till val 
ko llen till åke1 
tionsjard. Vore 
ä r jag öve rtyg 
kartor ridsski I 
med tidsskikt 
sök11ingsom r:1 

Fö r Semi ng 
tor tidsskikt 1-
16~ mete r h~i[ 
om ~ir siffran t 
111ecl övriga kl 
övrig cleluncle 
det hä r rör sig 
mark som st~il 
al. Den öknin 
skikt I och I l 
in te p:t a tt kart 
urvalsgrup p ~ 
111 i detta här; 
rc på d et geor 
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Tabell 30. Åkerhägnadens utveckling Ö\"er tiden i medeltal 

,ka hägHad Tids,kiill I Tidssk1k1 Il Tid11kil.t Il/ Firl.,skiill [\ ' 

1/:rmrmliidssl,ikl I - [\ . 111/ /1(1 m ha 111/lw 111/ ha 

'\ \-s~itra H'l:l 10'.!~ 2-10 

"'cmi11gl111ndra IGI 1H8 l li'.! 129 

( ,u d ilcrn 71 9H ) ()() 10 1 

Kommen rar: Tidsskikts,·isa 111<;de l\'ärde n a,· h~ig11ad \'i lkc n omg;irdar ,1kcn11ark. rn~ltklasscn åkt rhlignru/, Cör de c n
,kilcla byarna inom Ya 1:jc 1idsskikt och undcrs(lk11ing.;ornrade di\'idl'ra1 ;:lkerareal. 

,a ä r fallet ~ir d en förd till rnätklasse:>n hägnad 

n,g;ång (Se vidare kapite:>l 4 1mder rubrike r
na : U rYal och mätmetod och H ägnade r vil
ka stå r i en rågång) . 

Nivåerna skiljer sig rnarkam år me llan 
delundcrsökningsomdclena, särskilt mellan 
.\':·sätrapmfön med de ÖHiga två. För \Jysät
ras del ligger förkl aringe n i de t faktum au 
akergärdena till vilken h ägnaden forts i de 
fl esta fall inneh~il le r stora a reale r ~ing Yid 
sidan av åkertegarna. (Se fig ur 18 i kapitel 4 
cmrn) . Vidare ligger den dramatiska föränd
ringen mellan NysäLras Liclsskikt 11 1 och IV i 
det faktum att laga skiftet ii.r re larin sen t i 
tiden. Därmed har den agrara reYo!utionen 
gjort sig rn~irkbar ,·id sida n av e n ökad upp
odling i kartor tidsskikt IV. Mycket av d en 
ga mla iingsmarke n in o m åke rgärdena bar 
o mförts till ,all och förs i fö rrä ttningsproto
koll e n till åke rmark under rubrike:>n cirk ula
tiomjord. Vore d e t inte för detta fö1fo11Jancle 
:irjag iivertygad om all siffran for N~1s;itra 
kanor tidsskikt IV skul le 1·ara mer i pari tet 
m ed t id sskikt Il och 111 inom sam ma unde r
,ök11i11gso rnråde . 

Fö r Serninghundras del ä r nivån för kar
tor tidsskikt l-Ill ganskaFimll : 161, 188 och 
l b'.2 !llcter h iignacl pe r hekta r åke r. Dessut
o m ä r siffran för tidsskikt l direkr_j ä mlörbar 
med övriga klasse r ino m hiiradet, sam t de 
11Tig clelundersökningsorn råde na, e f"tersorn 
de t h~ir rör sig o m hägnadsl~ingder p:1 inägo
:nark som ställs mot inägomarkens åkcrare
.d. Den ökning a1· 11iv{1u mellan k::inor tids
, kikt I och IT som fra mg[tr i ta bel le n beror 
:nte på a tt kartor tid sskikt Il u tgör en mind re 
m·alsgru pp ~iu b[1cle ka rtor t iclsskikt I och 

!Il i cle:> ua härad. Förkla ringe n ligger snara
:-c p!t det geometriska planet och har yu e rst 

a tt göra m ed hur byarna löser d en nyodling 
som nödvändiggörs av deras inre t.illv~ix t. 
Dett.a fenomen kommer att disku teras och 
exelllplificras nedan . Likaså kan de n rnillsk
ning i hägnaclslängcl per a real ~tker i tid s
skikt IV jämfört med tidsskik t Tll httYudsak
ligeu förklaras på liknande grunder. ii.,,e 11 
detta kommer att göras me r noggran L läng
re fram. 

Gud hems hiignadsJ;ingcle r per :1kerareal 
före ter en ganska_järnn n ivå Ö\'er tide n förut
satt. a tt tidsskikt I undantages iirnforclscn. 
Skillnackn i n ivå mellan t idsskikt 1 och de 
Ö\'riga tidsskikten , (71 m eter jä mfört med 
98, 100 och 101 mete r), har främst a tr göra 
med t1'å faktore r - d els skillnaderna i skala 
m e llan kartor i tidssk ikten r och II och dels 
redm·isu ingsprincipen av hägnade r belägna 
på bytornten. Som m·an anförts i kapir.cl 4, är 
d e mycke t knapphiindigt redovisade - o m 
alls - för ka rto r tidsskikt I samtidigt som cle 
före kommer ymn igt för kartor tidsskikt II. I 
de t sena re fallet rymmer de också e n hel de l 
,'\ke rma rk i form a1· särhägnacle sm å åker
\Tetar. 

Förutom de ovan redovisade skillnaderna 
- och e1'ent.uella fö rkla ringar till d essa som 
ges för de presenterade medeh·ä rde11a för 
rt'spe kti1·e 1111de rsökningsom råd e - biir yt
terl igare en aspekt t.as med i beräkningarna . 
Fö r större delen al" undersökningsperiod cn , 
innan valloclling och växel bruk slagit igenom, 
in11eb~ir de historiska Lrädessystemen, att en 
he ktar ren {1ker i Nysätra motsvaras av tv{1 
he kta r re n åker i Serninghundra sam t e n 
och en ha h h e ktar i Gucl hcm. Se figur !')() 
nedan. 

I detta s,111unanhang ä r de t av stort in tres
se a tt de t ~ir s{i pass stor skillnad i nid mellan 
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Åker Ensäde 

Åker 

Åker Åker Träd a 

Sem i11ghu11clra oc h G udhem: 161, 188 , 162 
och 129 rne rt>r i Sem inghunclrajämf·ö rt m ed 
71 , 98. I 00 o ch l 01 i Gud hem . Sc>m in glwnd
ras {1 ke r,ucal kr;i,·cr marka n t mer häg nad 
rt> r å ke r,1rc a l ö,·cr tid c>n . En cl.tst i tidss kikt 
f\' närmar ma n sig ek p ropo nio 11cr , o m ckn 
teore t iska skilln acle11 amisar i fi g ur 50 o, a11 . 

.Jäm fi">rs 11·,°i- ocl1 tresiide drarju t1 åsiidet en
d ast 1 

1 me r m a rk för att hälla cnjiimf{irl;.1 r 
yra igån g som ,'\kcr. I::n sror del a1· detta 
h ktu m k,tn l'i"lrkla ras med den r ol l ,om 
Ii ;ign ads lagc>n spelar i ,au11nan hanget I il ket 
kommer all diskut eras nwr noggra111 Li11grc 
Cram.n 1 

Mätklasscrnas p rocentuella 
fördelning över tiden 
I tabe ll ~ I reclm'isas clc o lika miit klassernas 
procen llwll,1 ,tndc l a1· den totala h.'ignacls
l~i n gdc11 inon1 respekti\'e tidsskikt oc h un-

17H 

Figu r 50. Schematisk jrr1111stiill11ing av skill11adema 
mellan en-, två-, och tresäde med av.1·e1'11rle jJä den 
mm/ som ilrävs. Morfrllm utgår dock iji·å11 all lika 
stor areal i110111 res/Jekliv1' trärfr,s.1Jslem brukas till åker 
V(l)j e å1: Ens1idr i11 nebär all el/ hrhtar åkrr odlas kon
tinuerligl va11e r1 1: Fvåsädel drar dubbdl sd 1nyc/1et 
mark då halva (l.lea /en ligger i triicla meda11 andra 
halvan Liggn i siide. I tresiid1' l<rävs 11/2 gånger mer 
ma ,-/1 än v id r'11.siide. Två d1gångar liggn i siide med
r111 rim lredjr trlidas. 

Tr äda Tvåsä de 

Tr esäde 

d c> 1·sö kn ingsområd t> . De tta fö r au se om d e
ras inbördes andel ökar el le r m inska r ö1e r 
tide n och chi rnwcl ocks.'.i LI e t.l m å tt på s tabi
li tett>n i h ägnacb strnkrn rt·n - 111bred11 i11gen 
a1· g:ird esg:1rd ar - e f°Le rsom cle p rcsc n te rad e 
si frrorna oc ks,'\ ri 11 c> n d e l ,1Yspegla r 1i;ign ads-
1;i 11gclcrnas fö rclc>lning i en frs isk Yerkl ig he t. 
Detta d;\ de t u tifr:u1 rn:itklass g,h all u tt,da 
sig gro\'t o m 1·ar in om brns omr[1d e en akt 11-
cll 111:itklass iitc>rfi n ns. A tt Yidare redm ·isa 
si ffrorna som procentsatser gör ckt möjl igt 
au gi">ra_jjmförel,c>r mellan u11clcrsiik11ings
rHnradcn utan a tt bcsYiiras a1· de sror ski ll n,t

cln solll förel igger i mcclc larcal mel lan res
pektin.' 11ndt>rsi\k11i11gsomr:icles byar. Siffror 
för Sem inghu n clra tidsskikt I ;111gt>s i kursi1' 
, t il da de inte i detta fa ll. liksom tidigare. ;ir 
direkt_jii111förbara mc>d ,11Tiga n1;i11·iirdcn. 

Jin1fors m;itklasscn åknhiig1111r/ iinT tid 
inom och mellan u11clersökningsområdena 
befinns denna~ andel 1·ara f"i.>ff:°1nans1·;ir1 

""'."abeU 3 1. Mätkla, 

irr.\Öhning\'
rtiden 

,,-sä tra 
~,,kikt J 

_ i , , kikt I l 
_r!,ski k1 lII 
c.dsski kt IV 

5eminghundra 
lsskilit i 

~clsskik1 Il 
.1d, ;kikt Ill 
~d,,kikt IV 

Gudbem 
:idsskikt I 
:,d" kikt 11 
·l(b,kikt 111 

·Jdsskikt IV 

h <1m rn e 11 1ar : De ( 
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:t.mh.lrhara n1cd < 
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~21,eU 31. Mätklasscrnas procentuella fördelning ÖYer tiden i medeltal 

.,niih·,,i,1g.\·- ,4kerhäp,·narl i % m, Öz-rig lul!f!Wd i <'i rn• 1-fiignrul i 1/igflng i % av 

,,/111 total häg11rulslii11gd total hiif!1uul,liingd total hiig11ads/ii11gd 

, ~ tra 

- --kikl j 

--ki kt Il ?J7 12 2 
--ki kt 111 49 49 3 

--kikt IV ~8 39 3 

.;,,,cm inghundra 
kikt I 7-1 17 Il 

_.-kikL Il 60 26 14 

--ki kl Il! 51 33 16 

,,kikt IV :J:~) '.JO 17 

Gudhe n1 
.--kikt I 8:'i () 12 

--kikt Il fil 30 10 
.--kikt 111 66 :n 10 

. .-kikt. IV 60 19 22 

·. m 11H·n1ar: De olika mätklasscrna i procent ;1r totala hägnadslängden ut6iknade so1n 111 cdc h·~inlc11 inom \·a1je tids
•- ~l och d elundcrsökn i11gso 111 råd c. \ 'ärdena rö r Sem in ghundras tidss kikL I iir s;1Lrn i k11 rsil' s1il d å de inte iir d irekt 

;1iörbara med ÖYri8"..t v~irclc- n. 

,ns tan t över tiden. G e n erell t ligger den 
,n t 50- 60 %. Detta bör sättas i samband 

'1cd gärdesgård e ns grnndl~iggan de funk
-_ 111 : art skydda åkerns g rö d a från betande 
_ -1r. Denna funktion h arstår oförminskad 

:;-,mi till tiden for e nskifte och laga skifte för 

.il la tre unckrsökningso mråcle na . 
\lä tklassen övrig hägnad h,tr in te samrna 

;,.0 11stans ÖYer t id d{t denju best{tr a\· a ll an
·un hägnad. vilken inte kan hänföras till 

c1re sig dlm hiignorl eller !,iig1111rl i 1/igr111g. För 
".:1·sä tras d e l konstitueras denna mä tklass a1 
e n ,ror del rena ;iugsgärden trots att mycket 
. i.ng ryms inom den h:ignad som bokförts 
'"m åkerh;ignacl. fi_iruLorn detta består elen 
·ill c 11 dela,· inh:iguadcr kring ek fäbodar 
ilka ;uerfinns p i\ de fle,ta kartor tidsskikt Il. 

Dcs,a fabodar blir,,\ sm{u1ingorn bch\'ggda 
. i r permanent bruk som egna hemman och 
.ucrfinus som s:1dana i kan01 tidsskikt l\'. 
Ino m denna m:itklass förekommer cnda,t 
m clantags1is n;\gra hagar, annat ä n som 

•qi ncl rc hagar i direkt anslutning till belwg-
_cl,cn. L·rrnarkcn s<1k11ar u11dcr hela u11dcr
,iikningsperioden egentliga hagar ,11111at jn 

id f;iboclarna. Den h;ignad ,om f'iirefinns 
D,l ut111arkcn :i r dscntligcn a1scclcl att ,hel-

cla slåttennyrar härstädes medan djuren för
fogar fr itt över resterande delar. 

För Seminghunclras d el utgörs mätkla s
sen 611rig hiignad t ill stor d e l av de betesh agar 
och särhägnade hå rcfral lsänga r som finns på 
utmarken , fr{m och med kartor tidsskikt II 
och fra m å t , Yid s idan a1 bytomten s hägna
der. l\i\åskillnaclen i Scrninghundra n1cllan 
kartor i tidsskikt J och Il för denna 111~i t:klass. 
17 re,pekt i,·e 26% , beror främst på skill na
der i re d <)l'isn ingspriuciµcr för hägnad be
l;igen på bno111t. För tidsskikt Is ek! best:u 
ii11rig hiig11rul i lrnrndsak a1· h:ignad kring rrn 
ängsmark behigen 1x'i in:igomarke n . 

Del kr,tfliga hoppet i n i\'å l<ir rnåt:klasscn 
ih//ig luig1111rl. nw llan karior i tidsskikten I 
och Il i CllClhem, från 9 % till :10%. beror 
troligc11 111<·st på dc·11 fririindradc reclm·is
ning~principen a1· hägnad beJ;igen p.°t h;
tornt. son1 kommenterats u\'an. ,\11gsmarkcn 
i C11dlwm åt<:>rfinns dels in om :'i.kerg:irdena. 
dels mycket ofoi som ett <irskilt s:i rh;ignat 
ä 11gsgårde. (Se l1gur 21 i bpitel e; oYan .) 
Dock griinsar detta sistniimnda ,·a11ligcn till 
<:>Il <:>ller flera a,· den betraktad<:> hyns ,ikn
gärclen \'ilke 1 rnedftir all den akt 11ella hägna
den som skiljer dessa al kom1ner att redo-
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Yisas som å ke rhf1g nad enlig t uppm~it11ings
n1e toden. Samtidig t ligger n äs tan alltid n å
gon sida/ sidor a,· d e ua rena ä ngsgärde mot 
e n eller 11era g rannbyar. Om h ägna d före
ko mmer i detta läge komm e r denna all bok
föras so111 hiignad i rr1gr1ng och inte som övrig 
hiif:{l!Od. 

.\1ätklassen lti.ig11ad i rågd11g är in tim t för
knippad m e d inägo111ark oc h markslage n 
åker o ch å ng unde r hela undersöknings
p e riodens l~ingd , särskilt marka nt i kartor 
for tidsskik t I och I l i Seminghundra o ch 
C ttd hem. ( 11 , 14, lfioch 17% för Scmi ng
hundra sa m t 12, l 0, 10 och 22% i G ud hem ) . 
Att m ä tkhn e ns ande l iibr ö,·er tid i dessa 
tY{t h iirad e r be ror främst på krympande ltiig-
11r1dslag- i a11 tal mete r räknat - för Cudhe ms 
d e l. I Semi nghundra beror ökn ingt'11 cl\' a tt 
hagarna blir all t fl e r och ,·anliga1-e förekom
m ande. Fö r l\'\'siitra del iir iu ,atione n kon
s ta nt ÖYe r tid e n: 2, 3 respektiYe 317<; av den 
tOta la häg naclsläni den. I lä r stöte r ytters t 
siillan byarnas inägomark m o r , ·a rand ra , i 
rnrt fa ll inte någon å kermark. Gränsar dock 
åke rmark undantags,·is mot t'n grannliggan
d e bys åkerma rk iir g rän sen hägnad som le
g io . Flcrn1le t byar i ;\Jysätra har e tt varrenbun
det läge. De sträcker ig utmed ,·a ttendragen, 
å kanter o c h sj ökanter, o ch det ä r hå r som 
miirklassen hägn(/d i rdgå11.1r åtedinns. Vanli
g c n möts byarna d a i en gärd esg,'\rd ,·ilken 
s kiije r de bägge bya rnas sid,·a llsiingar åt, p å 
försvarligt ;ivstå nd från bycen trum i d e allra 
fles ta falle n . 

Den totala mängden hägnad 
per kameralt hemman 
I tabell 32 be lyses e n hel L a n n an aspekt a\' 

h ~ig nade rn as u tbredn in g , nämlige n hur 
m ån ga m e te r uppmätt hågn ad de t g å r p ,'\ 
\'a 1j e kame ralt h e m man rr:u1 e n tid till e n 
a nnan. De tta lår i förläng ningen be tydelse 
för d e t arbete och unde rhå ll so rn kräYs fö r 
a tt h{d la h ägnaderna i srån d. E rtersom den 
ka m e rala s ituatio ne n in te a lltid är liktydig 
med det ,·erkliga antalet brukare / ägare p å 
e tt hemman h a r_jag för tid sskikte n HI och IV 
ä ,·c n förd e la t häg nade rna e fte r d e t antal 
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bruka re / äg;ire so m rcdo\"isas för de kamera
la h e tn mant'n i skif'teskarrorna : tabel l 34. 
Deua lrnr ej gå tt au genomfö ra för kartor i 
tidsskikte n I och Il e fte rso m de nu a info rma
t io n i s tort sett saknas i dessa kanakte r. (Se 
vidare ;ippe ndix C för en förc\jupad disk us
sion. ) 

1\!le cl början i rabell 32 kan konstateras a tt 
elen ökande 111ängde11 hägnad ö1·e r tid , som 
h a r u rskiijts i tabe ll 29, ocks,'i g:1r igen i siff
rorna i d enna ta bell. T s tort ske r en ö kning 
av mängden h ~ignacl per kameralt lwnllnan 
både Ö\'er tiden o ch i amtliga dt' lunde rsiik
n ingsum råd en. l\'iderna skiljer sig d oc k 
ganska markan t :it. Se r lllan ti ll utvecklingen 
ö,·er tid b lir de t m c r o ch mer häg1rnd a tt ta 
s ig an per kamera lt hem1mlll. En to pp i 
m ~ingden h ~ignad u ppn ås i sam ban d med 
kartor i tidsskik t TV for bå d e 2\'ysätra och 
Seminghuncl ra: 4790 meter rcsp ekti,·e 6645 
m ete r per kameralt h emman . I Cudhem är 
si tuatiu nen mest a nsträngd för kartor tids
skikt 111: 300G mete r per kam e ralt h e mman 
_jiimfört m ed 7'1 6 och 1723 m e te r i tidsskikt 
I och II sa m t 2377 meter i ticlsskikr IV. 

Tabell 32. Den totala mä ngd e n hägnad per kameralt 
hemman i med e ltal 

L ·ndn·.,,)/rning!i
omrr'idljn orh lir/ 

:-.:ysätra 
tid"ki kt I 
tidsskik t 11 

tid sskikt 111 
tid s,kil-t I\' 

Scminghundra 
tidsski kt I 

tid,skil-t Il 
tidsskikt ll f 
tids,kikt IY 

Gudhem 
tids-kikt I 
tidsskikt Il 
1ids,kik1 111 
tidsski kt I \ ' 

"/i,/11/ t, ;ir;narl/ 1111/a/ 

l:a 111t•1ttlo hr1mm1111 111/ lw 

~t,tl I 
271 I 

-1790 

'.122~ 
:18 1.-, 

r>G72 
(;6~5 

7 ,](i 

1723 
:1006 

Kom 111 c111ar: Tids:--kikts\'isa 1nedcl\'~lrclc 11 fö1· antal ni e

ter h,ig nad att u11derhalla per k:uncralt henunan ino1n 

rl'spcktiH· t11tdcr,,,k11ingso1111~1de. D,·11 totala 1tägnad s-
1"ngck11 !tar cli, ·idl'l·,u s 11wd d e t a nt al ka ,n f'rala !tc111-
man \'il ka ka n ak1 erna ,n1gt'r. 

rangor 
tryckr I 
hiig nac 
o mråd , 
nch mc 
-,·äsäcle 

En- o 
på h2 
I tabel 
,,l{{a sk-

1aclsm: 
,,·a ra ft 
11äg nal 
iersam 

·'!s fön 
l·tjiesli 

.• tl t he 1 
\"ä rdcr 
.! ,å til 
.. ,insvn 
_,-, r a\' 

,l..ik t I \ 

:1.1 pro 
D,i rrnc 
,ektin 
1.:i.g m1l 

,l-.i ftet. 
ll ]ägt 

e tän i 
·ne llan 
t' ~e nl 
,]] e tt I 

1,1 m el 
n;igon 
.. id . \ .i 
e r ä r I 

,r t kor 
,,-.i h et. 

·.Il O lll 

idas a 
'101l1 C 

Den 
11el lan 
kolur 

'\, ,ärr: 
-,n ns,i 
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Dt>l undersök11ingsom råden as in tc rna 
,ngordnin g är dock tydlig i tabell 32. Lt
• ckt per kilmeralt he m man är det lllinst 
.:igm1d au underhålla i Gudh erns tres~icles-
1u åcle över tid e n. Därnäst följer :\,·sätra 
h mest hägnad av alla har Seminglrnnclras 

,t,äde an underhålla. 

::.n- och laga skifte ts inverkan 
::>a hägnadslängderna 

r.i bell e rna 33 och 35 unde rsöks e n- och 
::a sk if't elS betydelse och irl\'erkan p:1 häg
,dsmängdc rna. Yr.terst for att försöka be-
tra frågan o m det blel' mer eller mi11dre 

i.:('nad at.t u nderh:11la e fter skifte t ä n fö re 
t,amma . l tabellernas kolt1mn I och 2 har 
~ fördelat d e n sam manslagua längde n a,· 
//esli11jeroch skiji1>s/i11jfl' i rägr111gper kanie-

.lt hemman respektive per brukare/ ägare. 
:,rdcua i kolumn l skiijer sig ifrån kolt1mn 

_ ,.1 t ill Yida attjag i kolulll ll 2 ~i\'en tagit 
,n,,·n till hur stor andel inägornarken lll-

- ·r a,· de n LOtala areale n i ka rtor från tid s
,1 kc I\'. D~iref'te r harjag mul tip licerat den
' procentsa ts med ,·~irdena i kolumn l _.i:;~ 

_ 'irrned a nser jag mig erhålla maximi- res
.:kr i,e 111ini111iYärclcn fö r ht1r stor m~ingd 
·.gnad som teore tiskt kan bli rest1ltate t a,· 

• - iftc t. Kolumn J repre -en te rar i detta fall 
litge chir h~ignad kornmer a tt sä uas i 1·a1~ 
tänkbart fysiskt möjligt l~ige i g ränsen 

.iellan de nya fast igh<:'te rna. Kolu!lln 2 skul
t' ~e nercll t e tt. kunna ägas \'ara anpassad 

:i\l e tt minimiläge dä r i l'örsra hand gr~inser
na m e llan cle nyu ppkom na fas t ig heternas 
miigoinark skulle komma att berö ras ,n· häg
n,td. \'~il a tt märka är att dess;:i båda sitrn1tio
:1er ~i r hypotetiska eftersom det dels inte går 
.lll konrrollera hur det , ·e rkligen blcl' efter 
,J...iftct, dels a tt de nna metod inte tar hänsyn 
:!Il 0 111 de enskilda ~igolo tterna ytterl igare 
1t'las a,· med It;ignad mellan skif'tcslinjerna 
.no m de t egna om rådet. 

Den i tabe ll 32 e rh:d lna rangord ningen 
:11e llan unde rsökningsomd.dena kastas om 

J...o lu111 11] i tabell ,tt Hiir frams t,l r ist;ille t 
"-"ätra som den sror;:i förlorare 11 i skiftet 
··•ruLSatr a tt a//askif'teslinjer blir före m:tl for 

Tabell 33. Ski ftets teoretiska inverkan på män gden 
hägnad att underhålla per kameralt hemman i medel
tal 

I u/11hil:t I 2 
/I . (Skftl + Sl:jtlir// 1,:011111111 I x 

antal lmmerala h r 111111011 inii~o l'{ 

111/ ha m/ha 

Nysätra 8-101 1-18:j 

Seminghundra ·I 182 20.,.i 

Guclhem :t~79 24~2 

Kornmc·ntar: I kolt11nn I har -.u111111a11 a,· skijlts!injl'r. 
ffnkona1 ,k_ftl i tabellen. och 1kijtes/i11jn i rligri11g. <k/tlir. 
an,·;111ts lör 11tr~ikni11 gar11;1. I koh11 1111 ~ liarjag n1tdtip• 
licerat 1·,irde11a i kol umn I ml'd den procen111l'ila 

andf:'I :-.<Hn iniig-omarkcn 111gör av den to 1aL1 an.·al(•11. 

Dt·11na pron .. ·ntsat:-- kallar jag i11iignpmtn11. f(",rkonal 

iniigo'( . 

hägnad: 4790 merer före skif'reti imfön med 
840 I meter efter skif'tel. H;ir fär man dub
be lt s:1 mycket hiign;:icl att underhå lla, 8,4 km 
j iimlört nit>d Seminghundras 4,5 och G ud
hems 3,3 km per kameralt he mman.Jimfö rs 
d etta med der li ndrigaste al ternati1·ct - ko
lumn 2 - fn1rns rfö· Nysätra is1ällct som den 
stora l'inna ren: med I ,~ km p e r kam e ralt 
hem man, följt av Semi nghundra med 2 km 
och Gudhe rn med 2.4 km . 

T;:i r man så värden ;:i för ka rto r i tidsskikt 
IV i tabell 32 och j ~im fö r de. sa nlt'cl ko lumn 
1 och 2 i tabell 33 framgår det utom a ll t tl'i
y('\ all skiftet innC'bär C'n lä unad i Seming
hunclra härad: 6645 nwter före ski lte t jiirn
fön me d 4482 meter i kolumn I och 20:if'i 
m ete r i ko lt11nn 2. Likaså ä r det ruvcker tro
lig t att skifte t faktiskt i 1·arr fall inte ger mer 
h ägnad att underhå ll a per kame ralt hem
man i :--..Jys;itra: 4790 meter före skiftetjäm
fii n 1n t>d 1485 mete r i kolumn 2. Delta d å 
de t inte lin11s mycket ·o m talar fo r au scena
ri ot enligt kolt11nn 1. 8401 meter, någonsin 
kom att uppfyll;:is. Situationen i C11clhe m är 
chire11 1ot anuorluncla. Hä r falle r tabel l 32s 
,·~irclc rör kartor i tidsskikt IV, 2377 meter, 
111a11J'ör kolum n ·1 och 2 i tabel l 33s max
rC'spektin: m ini mil'ärcle: ~379 mete r i ko
lumn l respektive 2-1 22 meter i ko lumn 2. 1 
Gudh cm kan därför faktiskt ski ftet h ,1 , ·a ri t 
bt>lastandc 11r denna aspekr. 
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Tabell 34. Antal meter hägnad att underbåUa per 
brukare/ ägare i medeltal 

(Jndcrsöhninp;somrrlde 
wh lid 

Nysätra 
tidsskikt II l 
tidssk ikt IV 

Seminghundra 
t id sskikt l U 
tidssk ik t IV 

Guclhem 
1 id sskikt 111 
tid~skikt JV 

'/ otal hiig11ad/ 

antal brulu,n/ligtnP 
m/ha 

2808 
25 1-J 

:1'i'.>5 
'.>,,24 

120~ 
1,10.~ 

l\.0 11u J1c11la r : Ti(bski ktsvisa mcclch·~irdcn för antal 

mete r hägnad per hni ka rc-/ ägarc fö r 1idsskik1c11 11 1 
och JY. Den totala h ,ign ad sliingde n har d ir idcrats m('d 
a n 1ak1 hruk1-11T/ i-iga r c \·llk;i a n ges i kanakterna. 

Hägnadslängden per brukare/ 
ägare i tidsskikten III-IV 
In na n några förhastade si utsatser dras, skall 
dock de Lt r tabell 32 nmna resLtJta ten st~illas 
m o t an tal m eter h~ig11arl att u nderhålla per 
brukare / ägare i tabell 34 här ovan. Den ur 
Ltn d erhållssyn punkt över tiden e rhå llna 
ra ngordn inge n frå n tabell 32 mellan d e l
unclersökningsmn råclena h arstår, mest h;ig
nacl i Seminghunclra, följt av i\Jys~itra och sist 
Gudbe m. Dock ~ir skill naden i n i,·å me llan 
undersökn ingsom rådena inte så sto r i tabell 
34 , om ä n betryggande. Gucl he m bar fort
farande minst hägnad att underb{tlla , 1204 
meter i tidsskikt 111 och 1405 m eter i t ids
skikt IV. >!ysä tra har 2808 meter i tidsskikt ITl 
respektive 251 4 m eter i tidsskikt IV. i\ilesr 
h~ig nad per brukare och ägare har Seming
hnnclra med 3535 meter i tidsskikt III och 
3524 m eter i tidsskikt IV. 

Skiftets inverkan på hägnads
längden per brukare/ ägare i 
tidsskikt IV 
Görs sedan jämförelsen mellan tabell 3' t och 
kolumn 1 och 2 i tabell 35 nedan för kartor 
i tidsski kt IV, i110111 \'arje dclu11d ersökni11gs-
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Tabell 35. Skiftets teoretiska inverkan på hiignacls
längclcrna att underhålla per brukare/ ägare i medel
tal 

'/ir/1shikt 2 
I \ (Skjil + Sk/i lir)/ Ko/11111 11 I x 

an/af bruhare/ iigare l >1iigo % 
111/lu, 111/ lu1 

Nysätra -l-11'.2 7➔8 

Scminghunclra 2788 I 2r,G 

Gudhem 1885 1264 

Kn11nne n tar : kolumn I har s11n1111<.1n a\' skif1t1sli11jer. 
fö rkortat sliflli tabelle n , och skijlr,sli11j,,,-; r,1gr111g, sliftlir. 
<111\·;·t11 1s för l!lr{ik11ingar11a. I kol umn 2 har jag multi

plicer a t Yiinkna i kolu m n I 11H.:d tlc..:11 procentuell a 

andel son1 in ägo 111 arkc11 111g-ör ;-1, · c.kn to1.1 L1 arc ;.i lc..:11. 

Dc11 11:, proce ntsats kallar jag in ägoprocen t, förkonat 

iniigo o/o . An t;,1kt bn1k1 rc / ~igarc rramgcl r a\' d e incl i\·i

cluel la kartaklc-rna. 

område, blir situationen något annorl t1nda. 
I Seminghundra ä r de t fortfarand e så a u 
brukare / ägare ur underh ållssynpunkt har 
,till att lj ~i11a p{t atr laga skifre gen omförs. 
H ~ir hade m a n :Ei24 mete r före skiflet. pe r 
brukare/ ägare jämfört med kolum n 1s '.2788 
meter och 1256 met:er i tabell 35s kolumn 2. 

Li kaså ka n på goda grund er antas au 
situation en i vart fal l inte förvärras i Nysätra. 
l amm skiftet, ridsskik1 IV, h ade man här 
25 14 merer a u underhålla pe r brukare / äga
re ,,iJ ket. skall järnforas med ta bell 35s 4112 
meter i kolumn 1 och 748 meter i kolum n 2. 

Däremot bekräftas in te det m ö jliga an
tagandet frå n tabell 32 att situa t ione n fö r 
Gudhem ur undcrh{tllsaspekt per brnkare 
och ägai-e skulle förv~irras av att skifte ge
nomfrirdes. Tabell 34s värde för tidsskikt IV, 
1405 meter, hamnar inom det in ter vall som 
kolumnerna 1 och 2 anger i tabell 35, 1885 
meter respektive 1264 m e te r. Sann ingen ä r 
nog elen a tt man ur denna aspekt hamnade 
i parit:er med den situation som rädde in nan 
s kifte t. .\fark vä l a ttjag i dessa resoneman g 
irne har tagit h~insyn till elen arbetsinsats 
som skulle kr~iYas lör a tt s~itta upp de nya 
h ägnaderna vil ka b lev resul ta tet a, , skiftet. 
Denna torde ha varit mycke t stor, då båd e 
enskifte och laga skifte ytte rst sällan kun de 
genomföras utan att betydliga delar al' byns 

häg nadssystem 
l.lge n. 

Hägnads la 
En aspek t som 
beräkningssyn 

adslag. d en I 
mellan en elle 
häg nad i rågå 
111ägomark ocl 
,ing . Fiiru torn 
b1a lag kr~ivs fö 
hägnader, få r 
k1 e nser u töve1 
ra r in hägnad. 
de t att åkergär 
med varand r~ 
lings rytrn . Så!, 
och att de fra 
träclesgä rden ;; 
ligger i träda. 

För att de n 
möjlig kr:ivs at 
j u rid isk g räm 
Där för saknas 
, ä tra socken, 
mellan cd bya 
ligger geografi 
där två åa r rin 
heren finns fi 
fakt iskt ocks{t 
sträckorna a, 
, må, proce nn; 
na r1!1erl,ligncul 
det hela taget 
gripande nid1 
ationen för S, 
tabell 36, 

Siffrorna i 
g rundval av b 
lag, tidsskikt f 
rorna inget 01 
na inom va1je 
form av h~ign, 
so m sker öve1 
med h ~ign ads 

Den mes t: ; 
minghundra 
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hägnadssysrem m åsre sätta\ om i 11\ a f\ ,i,ka 
!:igen. 

Hägnads lag 
E11 aspekt som hitin ti lls icke heakLars al ls ur 
beräknings yn punkL är förekomsten m· häg-

ad:,/ag. de n fri\'il liga Ö\·erenskommelsen 
me llan e n elle r fl era byar au in re s;ina upp 
·1;ignacl i r!1gång mellan byarna som går i 
mägomark och be rö r markslagen akcr och 
,ing. Förutom att Ö\'e re nsko mmelse mellan 
IJ\·,tlag k.r;i\'S för de nna samarbetsform kring 
:1;ignader, få r den en del yuerligare ko nse
;_\-cnser utöver det att man på detta s~ill spa
r,ir in h~ignacl. I t\'å- och tre ädesbygcl krä\·s 
let a tt åkergärdena, \·ilka ligger i häg·nadslag 

med varandra, ocks:1 brukas i san1ma od
li11gsrytm . å ledes att de b;ir säd sam tidigt 
ich au de fr am för a ll t trädas sam ticl igL cI :1 

rr;idesgiirclen au\'~inds som heLen när de inre 
ligger i träda. 

För au d e nna sa ma rbetsform skal l \·ara 
miijlig k.r;i\'S ;ut byarnas in~igomark mö ts i en 
jurid isk grä ns m e llan t\'å e ller fl era byar. 
Diirför saknas hägnadslag niistan helt i 'Ny
,;1Lra soc ke n , rncn förekommer fö n ·isso 
mellan td byar. Åi1iiset och :\/ybyn. Dessa tYå 
ligger geografiskt så befagna, mitt i en punkt 
d;i r td åar rinner samman Li llen, att möj lig
heten fi n ns fö r denna samarbetsform och 
fak tiskt också utnyujas. Dock ;ir de aktue lla 
,t räckorna av in besparad h~ignac\ så pass 
,m,'\, procen tlle llt sett, mot båd e rniitklasse,~ 
na ål1P1hiig11od och hiignad i rr'/gc111g, au de på 
det hela ragc t sakrntr betyde lse på de n Ö\·er
gripancle niv:rn . Diirför redm·isas enclasL situ
ationen för Se mingh undra och Guclh e m i 
tabell 36. 

Siffrorna i tabe ll ½6 är rrarnriikn acle på 
~rttnclrnl a\' byar som faktiskt ha r hiignacls
lag, tidsskikt fö r tidsskikt. Salecles säger sif'f~ 
ro rna inget o m hur pass sLor g rnpp a,· byar
na inom \·a ,je ka nklass som in te har den na 
form av hägnadssamarbete. De n förändring 
,om sker Ö\'e r tid gi1 lle r således e nda ·t byar 
med hägnadslag. 

De n mest slåen de skillnade n n1ellan Se-
111 i11gl111ndra och Gudhern i tabell ½(i ligger 

Tabe ll 36. Hägnaclslagens längd i medeltal för de byar 
som har hägnaclslag 

t ·1uln, ii/01ing{i- '!iJtn/ /ii 11wl 
omuuh i melfr 

111h tlfl Jinby ,\lar/11/ag ,\larkslng 

Seminghundra totalt åker äng 
1ith,kil..t I ~32 3:i·I 1~3 
ticl-,kikt Il 570 459 '.l:, t 
tid,_1..ikt 111 , 22 'l98 260 
1id,,l..il..1 I \ ' ?i56 3·11 80 

Gudhem totalt åker och äng re n äng 
t ids.skikt I '.1 173 2263 Li 18 
ticb,l..ikt Il 3'.l.i 1 19 19 1881 
tid"l..il..1 111 2100 1 G2::l XH~ 
1id"kik1 I\. 80'.l .:,uo 910 

Komn1c 11 tar: To1al längd a\' hägnatblag för ,·;lljc tids
s kikt uuryckt ,olll 1nedeh:irde a,· hy\'isa med('l\iirdcn 
ff,r bya r -;oni har h.lgnacblag. 1-f~i~nadslagcn ha1 ocks:1 

delr<"dm·isat, <'i'IC' r de markslag son1 1Jc rö1·s. O l"n\'era 

:-.ki llnade11 i delrcdovisning"principt·n för hiig11ads

lag<'11 mel1~111 Seminghundra och Gudh<·1n . 

h;ir i n i\·ån mella n de Lo tala medeh·~irclena. 
Siirskilt frannrädande ~ir de o m tid sskikten 
l- lll järnfö r . Sem ingl111ndra ha r :552, 570 
och -l:22 meter inbesparad lt~ignad fo r tids
skikten 1- 111. ,\lors\'arancle \·ärde n för Gud
hem är 3773, 3351 och :noo 111ecer. Guclhe rn 
ligger ko nstan L på en ni\'å \'ilkeu ~ir mellan 
5- 6 gånger högre än n1ots\'ara11cle \'årcle för 
Sem inghunclra . Nedga ngen i tidsskikt IV 
orsakas friim. t a\' an r:1g:mgar räras samtidigt 
som ägou rbyten sker i sam band med enskif
te och laga skif'te: 3:'56 meter i Sem inghu m l
ra och 803 me ter i Guclhem. f de fall detta 
sker i rågången me llan L\'å byar ä r d cr o fta 
s\·an att se o m häg naclslaget ligger har 11 ~ir 
d e t bl ir dags au skif't,t. J ag har endast 111ed
tagit de lt~ignadslag som jag funnit säkert ul
ritade i kano r tidsskikt TV. Därf'iir är troligen 
den \'erkliga situatione n inte så drastisk som 
elen \'erkar. \'idare är siffro rna för tidsskikt 
IV uträknade som medeh·ä rden a\' e ll he
t~inkligt litet ur\'al kanor och bör d~irfö r Las 
m ed \'iss reScr\'a tio 11 . Däre m o t bör d e ses 
som e n fin gcn·isn ing 0111 art sama rbe Lsf'or
m e n ä r i m inskande under elen tid \"ilken 
kartor i tidsskikt IV re p resentera r. Skill na
de n i ];inge! 111ella n tidsskikten TT och J Il i de 
båd a uncle rsökningsområdena bör d ock 
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nogsarn L beakras. Vid tiden för storskifte har 
n:1got bänt. I lägnadslagen har faktiskt mins
kat i m e ter räknat. 

I t:abell '.17 redovisas förekoms1en a\" h~ig
nadslag i tidsskikten I-III för del totala 
antalet uppmäua byar i de b~igge unclersök
ningsornr:1de11a. T idsskikt IV har _jag med
vetet uteslutit ur denna tabell ,w o,·an anför
da skäl. För Seminghundras del noteras en 
kraftig nedgång i förekomstfreh ens mellan 
tidsskikten I och II. I tidsskikt T ,·ar 87% a,· 
byarna involverade i hägnaclslag med grann
byarna. I tidsskikt Il har denna siffra sjunkit 
til l 67%. Den na l~igre frekvens av hägnadslag 
ligger kvar i tidsskikt lll , fi8% . \!linskningen 
torde till stor del best:1 i all byar vilka e ndast 
h ar hägnadslag i äng har fallit bort. Dessur
om bör säteribild ning i n{1gon mån spela 
roll. Det är i van fall Yanl igt förekommande 
att e11heter vil ka ornvan dlat:s ti ll säterier i 
perioden mellan tidsskikt I ocll II regel mäs
sigt omgärdar h ela sitt iigoområde med en 
hiignad, oavseLL om hägnade n beh övs eller 
ej. En liknande tendens harjag sett där e n av 
parterna i h ägnaclslaget utgörs av en präst
g:1rcl . I regel försvinner i dessa fall hägnads
lag i äng. Hägnadslag i åker mera sällan. För 
siiterier finns inte de nna skill nad. Hä r for
s,·in ne r hiignaclslagen regelmässigt oa,·seu 
markslag. 

För Gudhen1s del är sarnrliga byar i samt
liga tidsskikt involverade i h~ignadslag med 
sina grannar. Detta bör hänföra sig till cler 
fe nomen som _j ag kallat det lotala hiig11ads
lagel. Hägnaderna :ir redan fr:111 början 
fysiskt orienterade så au de i minsta möjliga 

må n be rö r e n rågång i inägomark. De nna or
gan isation går alt bibeh:dla orubbad fram till 
och med enskifte och laga skifte i tidsskikt I\. 

Detaljstudier av resultaten från 
Seminghundra härad 

Inledning 
I tabellerna 38-40 lämnas den iivergripandc 
regionala nidn och gå r in på ett enskil t 
undersökn ingsområde. :'vlaterialct från Se
minghumlrn härad är så rikl igt att det ~ir 
rne ningsfi.illt attj~imföra resulta ten från tidi
ga re tabeller baserade på ridsskiktsvisa rne
d eh·ärdeu fdm sa mtliga kartor inom varje 
tidsskikt med rned eh-ärden ut.räknade på 
basen av en grupp byar \'ilka är iden tiska för 
varje tidsskikt. I det senare fallet är d e t så
ledes identiska byar som ligger till gruud för 
dessa rnedclv~irden. Unalsförfarandet inne
bär att gruppen kartor inom ,·arje tidsskikt 
ofta är mindre än elen grnpp som gi,·it upp
lim · till rnedeh:ird ena från sam tliga kartor 
inom ett \'iss t tidsskikt. 

Tabell 38. Åkerhägnadens utveckling över tiden i 
me deltal för ide ntiska byar järn fört med samtUga 
byar inom varje tidsskikt 

.Stmin{.f- "lid;;hiht I Tids ,l11kt Il Tidsskikt Il/ 

l11nu/Jn m/ lrn /ih.r'r 111 / lw t1ker m/ ho flhl'r 

Iden tisk;, by;i1 161 193 I 75 

Sa111tl ig-a byar 161 188 IG2 

Ko mn1<'1Har: \'ärck na ff>r samtliga byarj r h~i111t;-1d<: fr:u1 
tabell 30. 

Tabell 37. Förekomsten och fördeln.i.ng av hägnadslag i procen t för samtliga byar 

{ Tudn:•.iili Hi ngsom rride 'f"idnlrikt I Tidsshiht Il Tid;;kikl /Il 

totoll 011/0/ brar totalt 011/0/ hvor to/r,// antal hvrll" 

Scm inghunclra 38 21 44 
byar med hjgnadsLig 87o/o 67'/, (i8% 

byar utc.111 h~ig11adslag· 13% '.-\'-IS'< 32% 

Gudhem 5 8 5 

byar rn ed h ;-iguadsbg- 100% 100% 100% 

b~·c.1 r u ta 11 I 1~lgnadslag 0 0 0 

Korn.rne11tar: Till skill nad fritn label\ g5 ing-år samtl ig;.1 i 1111clcrsökningen ingående b yar i110111 nuje li<bsk ikL rö r un
c.krsökni11gso1n råclena Sen1inghundra och Cudlie1n. , \1Halet bya r ino111 \·;;11:je u1H.lcrsökningsområcle o ch tidsskik1 ;'i1 

;r 11gin1a m<"'d Jet st il. 
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J.kerhägna, 
ne/lctn ider 

-.i.mfors värrl 
ch 175 me 

·war. 16 1, l i 
,ing av åk1'r 
-edan konst 
:er ,·ärden i 

,kikt 11 ä r ö 
, tä ndig me ll 
:11eter i iden 
:ör sam tliga 
:,ingen nrva 
re men på i 
\alsgruppe t 
1kerhiig11ad I 

För tidss~ 
mo t den ni, 
mf're r för ur 
r-ön med 16 
, tärker in tr; 
rna i ticlsski 

. \ llilhlasser 
den totala . 
b_var järnfri, 
I tabell 39 ~ 
maste total 1 

i p rocent av 
un ·alsgrupr 

Tabell :19. Mät 
melJan identisl 

°':Jn11in{!

h u 11dm 

11d «ki/rt 

Identiska byar 
lir/sslrikl I 

tidsskikt IH 

tidsskikt IV 

Samtliga byar 
tidsskild l 
tidss kikt 111 
tid sskikt TV 

Kornincntar: 
b Y.i r och sanit 

clirekt.i'irnff,.-1: 

na fö r Samtlig( 



k:nna or
- ~11 til 
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_-lkerhägnadens utvechling å·ver tiden 
•1ellan identisfw byar orh samtliga byar 

· j mfö rs v~irdena för identiska b\·ar. 161. 193 
ch 175 meter, med värdena för sam tliga 

...,\ a r. 161, 188 och 162 meter, syns elen ök
,ing av åkerhägnad i tidsskikt Il n·dlig t som 
edan konstaterades i Labell 30. I ÖHigt lig

.:er \·ärclen inte långt ifrån varandra . I tids
, ;.;.ikt II är överensst~irnmclsen nästan full 
,rändig mellan de L\ å urvalsgnipperna: 193 
n eter i identiska byar respekli\·e 188 mete r 
. 1r samtliga byar. För tidsskikt Il är sprid
·:i ngen urvalsgrupperna emellan något. sr.ör
-e me n p å in te t vis alarmerande. Båda ur-

.1 lsgru pperna håller sig kring 190 llletcr 
·kn hiignad per hekLar åker. 

För tidsskikt llI sjunker värdet igen , ner 
·11 0 1. elen nivå som tidsskikt I redovisar: I 75 
,1 e1.er för urYalsgruppen identiska byarjäm
: i rt med 162 meter för samtliga byar. DelLa 
, tä rker intrycket ,w en ökning av hägnade
-iia i Lidsski kr I I. 

.\ lätklassernasfijrdelning i procent av 
rlen totala hägnadslängclen i irlentisha 
bJarjämfört ·med samtliga byar 
I tabell 39 är ÖYerensst.äm melsen i det ll~ir
maste total när hiiguadstypernas fördelning 
1 prncenl m elen totala hiignaclslängden från 
urYalsgruppen identiska byarjiimförs med 

Tabell 39. Mätklassernas u tveckling i j äm förelse 
mellan identiska byar och samtliga byar i procent 

.·\ lm - Ömig /Jägnod i 
hiignorl i hiif[Jlflri i ,/lgå,,!!, i 

)nniug- % av /Ola / % au total % m 1fut rd 

hundra hägnads- hiignads- /Jiignruls-
t1rlsskik1 lä ngd längd längd 

Identiska byar 
ttds~kil!t I 7·1 IV 12 
tid sskikt 111 Gl 32 18 
liclsskikt I\' 5~ '.!\) 19 

Samtliga byar 
lids.,l!ikt I 7-1 1 7 Il 

tidsskikt 11 1 5 1 ~"~~ l ti 
· idss kikt I\' .)?.i go 17 

Ko 111111e mar: \'ärcle na fö r tidss kikt J t'ö r både icl e misk a 

b \·a r ocli sa1111 \ iga b yar .'.i r s;tlt i k.111·:-;i, · st il d a de i 111c fi r 

d irckt j ,1111 forba ra nwd Ö\Tig a tidsskik t, , ä rd en . \ 'ärdc 

n a fö r- Samtliga bJr,,-;ir h~imtadc [r;:°u1 tabe ll ~1 1. 

d ir.o medelv~irdena för sarnLliga byar inom 
Se minglrnndra hiirad. 1lkerhägnade11.s andel 
hålle r sig kring 50-?i5 procent över tid. Den 
skulle troligen ligga där någoustans reda n i 
tidsskikt I. Den h ögre procentsatsen erhålls 
efte rsom e ndast in~igornarkens hägnad visas 
på kartor i detta tidsskikt. 

Inbesparade rågångshäg7iader över tid i 
identiska byarjiimjiJrl med samtliga byar 
Tabellerna 40 och 11 I , här nedan , ~ir båda 
frarntagna för att se hur urvalsgruppen iden
liska byar reagerar på den konstaterade ned
gången i hägnaclslag mellan tidsskikt l och 
Ill för samtliga byar i Seminghundra härad. 

.Jag har he lt u tel~imnat ticlsskikL TV e fte rsom 
det: av redan n~imnda orsaker beslår av be
lä nkligt få kartakte r. (Se kapitel 4. ) 

I tabell 40 bekrähas nedgången i hiignacls
lag uttryckt som inbesparade längder av gär
d esgå rd. Identiska byar har 587 mete r in
besparad hägnad per by i tidsskikt l j~imfört 
med 404 meter i ticlsskikL JTl . För gru ppen 
samtliga byar ~ir rnots\·arancle siffror 552 
meterjämfört me d 1122 meter. Detta iir e n 
nedg:mg rota lt sett. 

Tas däremot h änsyn till Yil ka m a rkslag 
sorn berörs fram går del, at t det är eu reell 
minskning i ~iugsmark. Iden tiska byar ha r 
453 meter i11hesparad hägnad i ängsmark i 
tidsskikt I jämfön med 331 meter i tidsskikL 
111. Mots\'arande siffror för samtliga bya r är 

Tabell 40. Den totala längden genom hägnadslag 
in besparad hä!,rnad i mede ltal för ide ntiska byar 
jämfört med samtliga byar i tidsskikten I och 111 

s ,,min!(h Il ndra Fota / längd ,\larhslag ,\/arks/ag 
tir/ss/:i//1 I orh fil i mr1/f1r /H'r by rlkt r iing 

Identiska byar 
tidsskikt I 58i 3,,-l -+J 3 
tidsskikt l!I 40-l 355 33 1 

Samtliga byar 
tidsskikt I r,r,2 334 425 
1idsskik1 11 1 '-122 '198 ~6() 

Ko minc nlar: I be räkninge n in går e ndast byar vi lka har 

h ~ig-naclsl;ig i tidsskikten I och 11 1 f'ö r de biigµ;c lir,·;,ds

g ruppe rna !tfr111isht1 hJtlr ocli .)·mntliga h_w1r. Hägnads
la!-;t:: ll h <1r i båd a un·alsgru ppe rn a cleln:::ckn-isats efte r 
de llla rksl.ig som berörs. 
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425 meter resp ektive 260 meter. H ~ignads
lagen i åkermark t) 'Cks ligga fas t, i stort sett 
oförändrade. 354 meter i tidsskik t I och ~55 
m eter i tidssk ikt III för gruppen identiska 
byar. Detta ska j~irnföras med motsvarande 
siffror for gruppen samtliga byar: 354 meter 
och 398 m eter. 

Tabell 4 1. Den totala längde n av hägnadslag i medel
tal för identiska byar i jämförelse me d samtliga byar i 
tidsskikt 1-111 

Seminghuudra ·to/(I/ liingt! ,\ /(lr//slag /\Ta ,k,lag 

tids1·/ii//1 I- I// i 111.tln /Jt r by rUu~r ång 

Identiska hyar 
tidsski k1 1 5G'"i -t~2 -1:,:; 
tirlsskik1 Il c,1,,-, 45:> 351 

1idsskikt 11 1 4 1l:\ %] 322 

Samtliga byar 
tidsskikt I 552 :F,-l ,12:) 

tidsskikt 11 :'>70 459 354 
tidsskikt 111 422 398 260 

Komr11c111ar: I beräkningen ingå r endast b~·a r Yilka har 
hiig11:1rlslag i 1idsskik1en I, Il och lll för de bägge u r

\'alsgrnpperna lde11lislw bya r och Samtliga hJar. l-Iägnads
lagc n har i h,1da urvalsg ruppc rna delredo,·is;i rs chc r 

de markslag- son1 be rör~. 

Sam ma bild och trend u ppvisar tabell 41. 
Hä r ~ir enda skillnaden atl istället för två tid s
skikt: har jag använt mig av tre . Var för sig 
bekräftar tabeller na resultate n i tabell 36. 
Tabell 4 1 Yisar dock art minskningen a\" 
h ägnadslag i ~ingsrnark ske r redan mellan 
tidsskikt l och Il , 1600-taleLs and ra hälfL. 
Jiägnaclslagen i ä ngsrnark mi nskar iivcr tid 
mellan tidsskikten I - I I I: 455. 35 1 och 322 
meter i iden Li ska byar jämfört med 425, 3!>4 
och 260 meter i sam tl iga byar. Eventuellt ä r 
de t så all h ö är en knapp resurs och atr bon
clemenigh eterna därför fö rsöker få u tö kad 
kontroll ÖYer den egna byns tillgång på hö 
genom en hägnad. 

Tt:oretisht resonemang kring äher~ 
hägnadens förändring över tirl inom 
Seminghundra, med utgångsfn,1,nht i 
geometriska sarnbanrl 
I samband med att resul tat.en i tabell 30 re
dovisades påstods att de lar av resultaten , 
främst de från Semingbunclra, d e lvis kunde 
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förklaras utifdn geom etriska samband 
B[1cle elen ganska markanta ökninge n a, 
nkerhägnad i tidsskikt Il jämfört med tidsskikt 
I: 188 meter j ämfört med 161 meter i tid~
skikt: I. Likaså elen m arkan ta neclg~in gen i 
tidsskikt TV Från 162 meter i tidsskikt III till 
129 m eter i tidsskikt IV. 

Den stii rsta mc~liga ytan som kan inhäg
nas av minsta miijliga antal meter hägnad ä r 
cirkelformig . Sem inghunclras sm:1 byar tycks 
ofla sträva efter denna form där så naturgeo
g rafin tillåter. De kan liknas vid äpp le n i 
genomskärning. Kärnhuset motsvaras a, b1·
tomten som ligger väl avgränsad från d e 
omgivand e t\'åsädesgärdena. T våsädesgär
clenas ytters ta begränsning utgörs av äp pcl
skaleL. Åke rmarken inom tvåsädesgärdena 
antas vidare vara tegsk iftacl. De tta ä r de n 
med eltida b ilden som m ö te r betrak ta ren i 
kartor från tidsskikt l. I kartor rdn tidsskikt 
TT ha r n~istan alla bya r ett större e lle r mindre 
an tal vretar upptagna på byns utmark. (\!re
tar förekommer även i tidsskikt I. ) Nyodling· 
en sker inte inom de medeltida, tegskiftade . 
tdsäclesgärdena utan inom dessa små inhäg
nade \Tetar på u tmarken . Vretarna ha r i 
många fall vari t inhägnade h å rdvalls~ingar 
in11a11 de togs i anspråk fö r nyodling. Efter
som de ~ir belägn a på utmarken m{1ste de 
skyddas mot betande d jur. Detta görs med 
en tr ad itio ne ll gärdesgård. Denna måste 
omgärda a lla sidor av de n ofta till ytan b lyg
sam ma vreten . Förhållandevis mycket gär
desgård går därför år. för att inhägna en re
lati,t liten yta. 

Vid are kan troligen in Le vreteu göras a llt 
fö r stor. Dels rnåste j n nyod lin g ske i samråd 
med hela byalage t, dels måste det enskilda 
bondehushållet klara av åkerbruk och h äg
nadsunderhåll inom det gemensamma två
säd esgärdet innan de kan bryta ny ,lker. 
Derta innebär att nyod lingsarbetel alltid ut
förs u nder tidspress . Bo n dehushå llet har 
endast begränsad tid fo r detta arbete och 
d~irmed bl ir ytan också liten . An lägganclet a, 
to rp på byns utmark får sam ma effekt på 
åkerhägnad en. En 1·elativt lång str~icka gär
desgård å t.går för at t inhägna en lörhållan
dcvis liten yta åker. 
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Första exemplet består m· Länna b; i Län
na socken och SLOckholms län. B\·n finns 
,1\·kanerad i en äldre geometriskj orde bok 
1539. Vid detta tillfälle bestod den a,· tre 
·amerala h em man omgivna a\· n ·ä ce1JLrala 

,1 ke rgärden omfattande tillsammans 2 7 
rnnnland åker. Vare sig torp eller ytterligare 
.1kervretar fanns . Ar 1726 bestod byn fonfa
ra nde av tre kamerala hemman Yilka totalt 
,e u cl ispo11 erade över 341 h tunn land åker. 
Dessa fördelade sig på 29 1h tunnlancl inom 
le centrala åkergärdena samt resterande 5 

:unnland inom nytillkomna \Tetar och torp. 
l -ttryckt i an tal meter åkerhägnad per hektar 
,\ker åtgår de t i tidsskikt I 248 m e ter hägnad 
per hektar åker. I tidsskikt Il blir summan 
:182 meter per hektar. Dessa 382 meter inbe
griper all åkermark, både centrala åkergär
dena samt torp och vretar. Görs beräkning
e n om och v:irdena delas upp efter hur 
mycket hägnad som åtgår till ek centrala 
åkergärdena och hur mycket som åtg:1r till 
a tt bägna åkervretar och torpens åkrar er-
1i;t1Js följande resultat. De centrala åkergär
dena cl rar 293 meter per hektar åker medan 
torp och vretar drar 901 meter per hektar, 
e ller t:re gånger så mycket. 

Nyodl ingen som sker enligt ovan anförd 
modell i Sem inghundra för också ytterligare 
konsekve11ser med sig. Eftersom en del av 

Figur 51 . Rild,,n iirett ut-
111 itt från to1JJ11latse11 Ryle 
under Fefamby. "/i"// 11ii11strr 
i bild vid lilli;m A 3 \VII.I m 
flkerteg. Till hiigPr od, nnf
om denna rir tn änp; inom 
,a111111u hägnad. Notera hur 
,/e11 na hägnad iir ritad. 
Ru nt åkern AJ iirdt n ut
förd f1d nor111olt sf/1 1111' 11 
häg11 adsspnbul,,11 skiftar orh 
ij, ,eigår till annan Jimn rnnt 
ringrn. 1\ ngr11s nedre av
~rräns-ning 1110 / den onigivan
rle shogsmarf!r,n safwar J,,,[t 

hägnad wfi 11/111rirks ,,ndas/ 

riv r 11 md punhte,: Karta!.-/ 
.-1 116- 22:1. \ 'elambJ i l'irlho 
wchen och SP111i11glw11dm 
hiimd r1r 1768. 
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den gamla hårdvalls;ingen Las i anspråk som 
aker måste ny äng röjas av uunarken där så 
är möjligt. Detta arbete måste rimligen ske i 
nära anslutning i tiden för ~Filva nyodlingen 
och unde r liknande villkor. Det normala 
j ordbruksåret måste klaras av och endast 
kortare perioder kan tas i anspråk för iings
röj ning på utmarken . På e tt mindre an tal 
geometriska avmätningar i tidsskikt Il har 
lantmätaren fångat ä ngsröjn ing på kartan. 
Blivande hårdvallsängar tas upp som ängs
mark i textbeskrivningen sam tidigt som kar~ 
tan visar d e berörda om rådena h elt eller 
delvis omgivna av n:1got slags enklare h äg
nad. Hiignaden är endast utri tad som opro
portione rliga lu tande kryss där eu av krys
sets ben är längre än det andra. Al l annan 
hägnad är samtidigt avritad på nonm1lt sätt 
med heldragen linje son1 korsas av p,irallel
la streck. På följande kartor i tidsskikr 111 iir 
samtliga dessa "11ya" bårdvallsängar 1narke
rade på vanligt sätt . .Jag tror att de l11tande 
kryssen skall tolkas som til lfällig hägnad. 
Denna gftr troligen snabbt att bygga av röj
ningsvirket och anses troligen inte heller ge 
fullgott skydd på lång sikt. Därfor ersätts 
denna med t iden av laggil l hankgärdesgård 
när iingsröjningen är slutförd . 

Nyodling och ;ingsröjning går han d i 
hand med till komsten av hagar på ntmar-

\. t ' q /;Zq; C 
\ .,/[ ._ Lj ,,.. ) 

,, 
I 
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ken. De Licligaste bagarna finns avkarteracle 
i de yngre geometriska jordebokskartorna 
fr{m 1600-Lalets sista dece nnier. Det ~ir s\·årt 
att uttala sig om hur pass van liga de ~i r och 
när de ege11tligen dök t1pp eftersom de äld
re georneLriskajordebokskartorna i tidsskikL 
I dels endast tar t1pp iniigmnarkens förhållan
den, dels är förh:'tlla nde\·is få byar avkartera
de i de yngre geometriskajordeböckerna i 
mitt material. Hagarna bruka r som regel an
läggas i anslutning Lill de n sto ra gem e nsamt 
underhållna h~ignaclen som ski!jer in~igornar
ke n fr~111 u tma rken. På s{t vis sparar man in 
a rbete och hägnaclsmaterial i och med att 
delar 3\' det befintliga hägnadss,·stemet kan 
t1tnyttjas. Hagarna ~ir \·idare ofla gemensamt 
mnyttjade ,w hela byn. I ticlsskikL nr har de11 
stora gemensamma hagen \·,mligen förvand
lats till eu a11 ta ] mindre enskilda hagar där 
en e lle r e tt par hemman nyttjar en hage 
gemensamt. I detta läge brukar även e n del 
nyodling ske i sm å stycke n inne i haga rna . 
Även här utnyttjar man befintlig h~ignad där 
s:i är möjligt. En dela\· hagens h~ignad få r 
också bli ;;'i.kerhägnad. På så \·is krymper ur
marke n he la tiden och delar av denna tas i 
anspråk for åke rbruk. 

För kartor tidsskikt i III går d et fortfara n
de gansb lätt att r:ikna fram elen relatiYt seu 
stora del av åke rhägnaden som ,'It.går till att 
hägna nyodling \ id både torp och i vretar. I 
Åsby by i Vidbo socken bestå r byns cenLrala 
åkergärden 1780 av tillsammans 25 ,4 hektar 
;\ker. Ett antal torp finns också, vilka dispo
n e rar 9,5 hektar ,'\ker. Byns centrala åke r 
drar l 2fi meter ,°ikerhägnad per hektar sam
tidigt som torpe ns \) ,5 hektar kr;iver 439 
m e te r åkerhägnad pe r hektar. 

I perioden mellan Lidsski kt 111 och IV u t
ökas åkerarealen på elen gamla u tmarkeu 
och åke rnetarna växer så småningom ihop 
samtid igt som hägnadssvstemel delvis sätts 
om och återigen får hägna större sam rnan
h;i11ga nde stycke n av å ker med a llt rnncla re 
form e r. Deua sistniimnda feno m e n skulle:' 
förklara de11 relati,·a minskningen a\· miit
klassen åke rh~ignacl i tidsskikt IV för Serning
hunclras del i tabell 30. 

JH8 

Sammanfattn ing 
\!lålsättn ingen a tt u r storskaliga äldre lant
mäterikartor ta fram adekvata regionala 
m ätvärde n uttryckt i antal meter hägnad per 
hekta r över tid nppn:iddes. De totala bäg
nadsm;ingderna i samtliga undersöknings
områden ökar över tide n. Siitts mä t.klassen 
åkerhägnad i förhållande till elen inhägnade 
:ikerarealen - för respe ktive unclersöknings
om råcle - blir bilden något a1111or]unda vid 
e 11 jäm förelse över tiden. I Nys~itra ökar 
åkerhägnaden mella n tidsskikt Il och 111. 
893 meter Lill I 024 me ter, m e n m inskar för 
tidsskikt IV, 240 me:' ter h~ignacl per hektar 
{tker. Denna minskning kan till störs La delen 
förkla ras med den agrara revolutionens ge:'
nombrott. Cirkulatio11sjorclens införande 
rår stor effekL när kvoten åkerhägnad per 
h e ktar åker fram räknas. l Sern i ngh undra 
ökar ;'.\kerhägnadcn mellan tidsskikt I och Il. 
161 rne Le r Li ll 188 meter. T tidsskikt lll är 
denna åter i nivå med tidsskikl I , 162 meter 
j ämfört med 161 rneLer. I tidsskikt TV h ar 
den ajunkit ytte rligare , 129 meter. 

I Guclhem ä r n iv;'.\ n i ston konsta n t över 
tid. Kvoten åkerhägnad pe r areal å ke r för
~indrns in te . Dock ligger tidsskikt I liigre än 
res te rande tidsskikt: 7 1 meterjämfört med 
98, 100 och lOl meter. De tta är ett resulta t 
av skillnaden i red ovisnin gssätt for hägnad 
be l~igen inn e på byromten m ella n kartor i 
t.idsskikten l och IL 

.Jämförs tT1~itklassen r1knhiig11acf i procent 
a\· elen to tala hiignadslä ngden över tid -
inom och mellan undersökningsomddena 
- befinns dennas andel vara förvånansvärt 
konsLant över tiden. Ge ne re llt ligger elen 
runt E'>0- 60%. De tt.a tolkas so m att gärdes
gårdens grundläggande funktion - att skyd
da åke rns gröda 1not beLande djur - består 
ii\'cr tiden . 

Föreko msten av hägnadslag an se r j ag 
först och främst styrs av de natu1~ och kultu r
geografiska förutsättningarna . Hägnadslag 
fr'JL'ekommcr i alla tre undersökningsområd
e n a. Att hiig11adslag in te är mer frekven t 
föreko111 rn ancle i '.'Jys,itra beror hel l e nkelt 
p:i att byarnas in~igomark inte fysisk t gränsar 
rill va ra11d ra . Byalagen har samma förutsätt-

:1ingar all 
,amhällelif 
le har gjo 

,ee ndc p~i 
tc"tr. H~igna 
markör. D 
m inskning 
liclsskikt I
l Guclhcrn 
ö\·er tid fö 
\·oh-eracle i 
rin inbesp: 
kar de i Lid 
ncb Gt1dh, 
i t iclsskikL 
l<1gen i äng 
borLfa lle t, 
meter i ti< 
hiinföra til 

Det so1 
mellan Gu 
den stora: 
lagens fysi 
.:i- fi gångt 
$173, ){;35 
fört med E 



ler 

irl 
r 

r: 

l-

·n~ar att kom ma ön:rens. Dock kan cte 
-.,m hälleliga normerna spela ill . .Jag tror all 
.e har gjort clel i Serningh undra mcct a,·. 

-<"<'ndc på elen effekt som säteri bildningen 
_r. 1-hignaclen fär här funktion som slatus-
,irkör. Detta skulle till e11 del fö rk lara 

.. in. kni11gen i fö rekomslfreb·ens mellan 
. i "kikt l-11 i Serninghunclra, 87% ti ll fi7%. 
: C.udhe m ä r fö rekomstfrek\·ens konsLant 
·. er tid för tidsskik ten l- III. Alla byar iir in-

herade i hägnadslag. Ser man li ll d e i teo
-:1 inhesparnde sträcko rna a,· hägnad mins
._,r de i tidsskikt III for både Seminghunclra 

-h Gud he m , från 'l!'i2 meter till 442 m e Ler 
tidsskikL Il l i Seminghnndra. Hägnads

.2;cn i ängsmark står for den största delen m 
">rtfa lle t, från 425 m eter i tidsskikt I till 2fi0 
,,eter i tidsskikt lll. /\tt s{1 ~ir fal let Yill _jag 
. 1:i.nföra till en ö,·er tid ti lltagande foderbrist. 

Det som ~ir mest slående i jämförelse 
mellan Gud hem och Seminghunclra är dock 
den stora skill naden i ni\'å me llan hägnads
lagens fysiska utsträckn ing. I Cudhem ;ir de 
.'J-6 g[111ger så lå nga som i Seminghundra: 
31n, 3351 och 2 100 meter i Cud hemjäm
fört med 552, !'>70 och 420 meter i Se111ing-

hundra fiir tidsskikten 1- 111. På grund ,l\· 
begräns11ing,1rna i kartmaterialet l.ör tidsskikt 
I\" har dessa utesl utits u r resonemanget. 

fragan om enskifte t och laga skiftets in
,-crbn på hägnadsmä ngclerna harjag för
sökt bes\'ara genom au jämföra de n hägnad 
som faktiskt m ~itts upp i ka rtor i tidsskikt I \' 
med mots,·arancle so-;i,ka a,· skifieJ/injp,-och 
skijieJli11jer i rågcing . .Jag har Yida re närmat 
mig fråga n ur en 1111derhallsaspck1. \ rledfii r 
skiftet att det blir mer el ler mindre h~ignacl 
arr unde rhålla n iir ,·äl skif'ret är genomfört? 
Fördelat per brukare/ ägare är det m est 
plausibla 1·esultatet an by,1r i Seminglrnndra 
har allt an ,·inna på att skifte genomförs, 
'.-Fi24 meter före skiftet _jämfört med 2788 
meter i tahell 3!°is kolumn l sam t l 2.'J6 meter 
i kolumn 2 . 

l\ysätra skulle troligen också tjäna på d et
ta, 25 \..\- meter (öre skiftet jämfört rned 748 
meter efter skiftet. i\tlest fördnande är att 
Cudhern ur d enna aspekt inte kul le tjäna 
något a lls, 1405 mete r fö re skifte t_jäm fö rt 
med I 88?i respe ktin" 1264 me ter efter skit~ 
te t. Här ham nar man på samma ungefärliga 
nid före som ef"ter skifte t. 
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KAPITEL 14 

Skogstillståndets inverkan på hägnadssättet 

Skogsbrist som fenomen 
Den skogsbrist - befarad eller verklig - som 
,ratliga myndighet e r har försökt att skydda 
, ig ifr:in och också förhindra genom a tt reg
lera skogsanvändningeu för i första hand 
bondemenigheterna m{iste ses i ljuset av den 
~latliga rnåls;ittningen med regelverken. Sta
ten har i sina regleringsförsök under de se
naste 4:'iO ~\ren i första hand fiirsökt all försäk
ra sig om det egna statliga behovet av virke _3:i:, 

Tidvis bar det statliga intresset också öve r
förts till viss i nd ustricll verksam het, bergs
brnket, vilket s~irskilt under 1600-talct men 
äH:11 också under [700-talet har fa tt fördelar 
på bondebush:dlcns bekostnad.:n., T ich·is -
både innan, under och efter deuu a period -
har nyodling vari t ett uttalat statligt in tresse 
som i många fall medfört fat tnader i best~im
melserna men samtidig t också utgjort ett. 

direkt "hot" mot skogsti llgången genom e n 
förändrad markanvändning.:u:, 

Om den staLl iga politiken kan sägas ha 
\·ar it am bi valen t över tiden torde dock_jorcl
brukets be hov av skogsprodnkter ha varit 
täm li gen konstanta över tid. 1 vart fall så 
länge som_jordbruket bedrevs inom ramen 
för etL självhushåll d ~ir både grödor och djur 
ingick som delkomponenter. De produkter 
som efterfrågades var i första hand avsedda 
for eget bruk, husbehov, och bestod i nu 

nämnd dign itetsordning av brännved, stäng
selvirke samt konstruklions- och slöjdvi rke. ~'11' 

Skogsbristen under historisk tid är ert 
lokalt eller regionalt fenomen knutet till i 
första hancl Götalands och Svea/anrls slätt
bygder samt landets kustområcle n. 3'17 I-far 

har skogsbristen bestått i en t)'Sisk brist på 
träd / skog - a\' vissa kvaliteter och dimensio
ne r - inom byarnas egna rågånga r. Denna 
b rist kompenseras genom utsyningar av vir
ke för husbehov på lands-, härads- och sock
enallmänningar samt också med regclr:itt 
handel där skogsbygclcn förser s\ättbygcler1.~'18 

Skogsbriste n bl ir diirmecl i första hand ett 
logistiskt problem, i andra hand ett ekono
miskt. '"" Virke är både tungt och skrymman
de. Under barmarksforl1:t1lande n var man 
h:inYisad till häst och \·agn och på vintern till 
körredskap med medar."·111 Detta sakernas 
ti llstånd förändras in r.e för rän järn vägsnätet 
byggs ut unde r andra hälfteu av 1800-talet. 

Skogsbrist som ett nationellt fenomen -
till följda,· stigamle befolkning, odling och 
industri - kun de till sist avföras fr:u1 den stat
liga d agordningen i samband med au re
sultaten av den första riksskogs taxeringen 
offentliggjordes 1932.3 '

1 H:ir bevisades på 
grnndval av statistiska beräkningar för första 
gången att den å rliga tillväxten av skogen 
ö\·ersteg den årliga virkeslörbrukn ingen. 14

~ 

1 det följande skall tillgänglig information 
om skogstillståndet i de tre undersökni11gs
ornrådena, Nysätra, Serninghundra och 
Gud hem, ställas mot förekomsten av gärdes
gårdar av trä. Ifar kommer kanmateriale t 
som använts för att räkna fram J1 ~ignaclsläng

der ställas mot det etnologiska materialet. 
Till detta kornmer även informationen i be
skrivningarna till sockenkartorna att /äagas. 

b e 

1 tidsmässigt hänseende överbryggar dessa 
tiden mellan laga skifreskartorna, riclsskikt 
IV, fram til l å rtiondena kring J 800-taJe ts slut 
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clå svaren p å de etnologiska fdgeli sLOrna 
tidigast kan räknas ha gi I tighet. Den sam
lade info rmationen från källm a terialen 
kom mer a lt ,u1v~indas för att belysa hur helt 
skoglösa slättbygder fortsane a tt arn·ända 
gärdesgårdar a\' trä långt fram i tiden trnts 
att en lokal och regional skogsbrist \ arit ett 
fakt11m under lång tid. 

Skogstillståndet i 
undersökningsom råd ena 
perioden 1650-1700 

Nysätra 
T kanmaterialet är det främst ~ildre geomet
riskajorde böckcr san1l kartor från tidsskikt 
11, yngre geometriska jordeböcker och geo
metriska avrn~itningar, vilka har information 
om skogstills tånclet. För Nysä tras del saknas 
geometriska jordeböcker varför cle äldsta 
uppgif'terna st{1r atr hämta i kartor i tidsskikt 
I I. T detta fall rör det sig om sex stycken geo
metriska avmätningar f'rån åren 1698-1709. 
Lantm~ita ren Hans Kruse har ad,anerat alla 
de sex byarna vi lket torde borga för en I ik
vä rdig bedöm ningsgrund . I ngen av de sex 
byarna har brist på \·irke e lle r anges vara 
skoglösa. Alla ha r ved och gärdscl samt hus
och lacl11 timmer. För Brändes del anges att 
byn ej har timme r men dock lad utimmer. 
Dess11tom har fyra av byarna, löv- e ller björk
skog till räckligt för lövtäkt. För Kålabodas 
del anges delta mycket t-ydlig t. Kruse skriver: 
"J3iörckskog att taga löf af för Små Boska
pe n , ocb kunna hålla getter,"."":' 

Seminghundra 
Fö r åren 1625 och 1626 har Torsten Lager
stedt gått igenom bevarade införsellängder 
frå n Stockholms norra tull. 1 dessa återfinns 
bönder fr,1n Seminghundra vilka levererat 
ved , plankor och runclvirke till Stockholm ."0·1 

Me r detalj erad e beskrivningar - och sa m
tidigt de äldsta i m itt material - över skogs
tills tån det i Scmingh11ndras byar rymm e r 
kartan från tidsskikt I, äldre geometrisk_jor
clebok. Lammätaren Tomas Christ iersson 
har upprät.LaL alla kartor över de byar som är 
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med i undersökningen under :1ren 1637- 39. 
Av dessa totalt 28 kartor saknas kommen
ta rer om skogsri llståndet på fyra av dem. En
dast ena\' byarna saknar helt skog inom elen 
egna råg:111gen, Norrby i L11n da socken ."•· 
De återstående 23 byarna har skog vilken 
Christiersson beskriver i termer av att byn 
har ganslw litl't skogeller slwgorh 11t11w1k ga 11-
slm liten, 6 byar. 8 byar rapporteras ha skog 
till Vl'rl ocltgärdsd Resterande byar, 9 stycken. 
har skog orli 111ulbele till 11ödto1fien . 

De skillnader mellan Christierssons olika 
uttalanden som jag tycke r mig uthisa ~ir först 
och frä mst en skillnad i tillgång/ ym nigh et. 
J ag har bedömt att kategorin slwg ganska lilen 
bestå r a1· de sex byar vilka står inför en brist
sit.11atio11. Hä r finns viss tillgång på virke 
me n trol ig t1·is räcker inte detta full t ut till 
a lla beh01 . Detta främst tU e n av byarna i 
denua ka tegori, Bergby i Skepptuna socke n . 
i en yngre geometrisk_jordebok fdn år 1688, 
beskri\·s varken ha ved eller g~irdsel. De [ttta 
byar vilka har skog till vl'fl orh giirdsel torde 
sakna timmerträd inom den egna dgängen. 
J ag bedömer dock att bränsle och stängsel
frågan kan lösas med eget \'i rke. Kategori n 
slwg och mu/bete till niirltorfle11, nio byar, LOrde 
ha timmerträd samL ocks[1 klenare, lämpliga 
till gärclsel. S{tledes ~ir min bedömning au 
dessa byar ~i r ganska väl försedda utifrån etl 
h 11sbehovsperspckriv. Td a\· dessa byar rap
porteras i alla fal l ha både god långs kog till 
\'Cd och gärdsel samt timmer i geometriska 
avmätningar från 1705. En tredj e by ur de n
na kategori rapporte ras dock 1689 ej ha 
annan skog än till ved och g~irdsel. l 703 skri
ver la ntmätaren Lars Kie tzli ngh: "Fin ns ti ll 
denna byn ingen skog e ller muhlbete af 
något värde u than m åste om sådan t andra 
tjill iras" _ :1➔i; 

Gwlhem 
För Guclhems del ä r källmaterialet mer 
spli ttra t. De geometr iska jordebokska r tor 
som ko mm it till a nvändn ing i undersök
ningen innehåller få uppgifter om skogstill
gången. Av d e fem _j o rde bokskanorna om
nämus e ndast skogstillgången i ett fall, 
Segerstad i Segerstad socken. llyns skog och 

n111 lbe te an gt 
Lindgre n utg 
d ier i framfö , 
råder skogsb 
geometriska 
anl'ändning i 
j cr Lindgren; 
ka rtor rdn p• 
,koglösa: Bn 
, rad. Dessa rn 

kron oparken 
ta i Fri~e reds 
öster om Gu 
stena by m er 

Borgunda 
har skog till 
och timmer e 
smått gran o 
nyttjas ti ll brii 
se! m :1ste all 
med köpand, 
I Tökaberg ha 
gärdsel d ock 

Endast To 
om skog. De 
tre kame rala 
delning å r I, 
bönder årl ig< 
Falbygden n 
Friilsegårder 
gen ni11t:it rn 

Sarnmanjal 
Av ovan. fra 
skogsb rist i r 
hund ra r{1cl t 
tionen är nå 
r:1cler del e n 
dan häradet 
gärclsel ti ll t 
tag. Guclhe1 
lokal b rist p 
hu sbeh ov s< 
sättning i sj~ 
de åtta avka 
täcker dessa 
hektar eller 
lan tmiitaren 
och timmer 



andr:?.. 

_och 

mulbete anges vara nödtorftigr. ·11 , Gunnar 
Li ndgren utgår i si n avhandling. eher st u
dier i fram förallL domboksmaterial. au de t 
råder skogsbr ist vid 1600-talets mitt .'"' De 
geometriska avm ~itningar vilka kommit till 
användning i min 11ndersökning u nrle rsLöd
jer Lindgrens slutsats. Av åtta byar, ,·ilka ltar 
kartor från period en 1694- 1 7 16, är tre helt 
skoglösa: Bru nn h em, H ögstena och Seger
stad . Dessa måste få allt sitt virke uLsynat på 
kronoparken Billingen eller också köpa det
ta i Fröjerecls gäll , (Fröjerecl i Vartofta bä rad 
öste r om Gudh ern.s h~irad ) . 1-IiL har Hög
ste na by mer än 11h mil. 

Borgunda, Dala, Loringa och Hökaberg 
har skog t il l ved. Dala anges köpa giirdsel 
och timme r en mil bort. Lo ringa har skog av 
smått g ran och ta ll och e nbuskar som ka n 
nyttjas till briinsle, men till timmer och gärd
sd m åste allL förskaffas från andra skogar 
med köpande och laga n tsyn . Borgunda och 
H ökaberg har även skog s{t att del räcker till 
gärdsel dock ingeL timmer. 

EnclasL Tores tor p i Eclåsa socken ha r goLL 
om skog. Detta är en liten by bestående av 
tre kam erala h emm a n . Här görs en skogs
delning {1r 1 709. De ua då Skattegårdens f),ra 
bönder årligen sålt timmer och vedbrand till 
Falbygden med stor nytta, sam tid igt som 
frälsegården "d er emot ingen nytta af sko
gen n iu tit mer än till nödig hust:arf'_J-1•1 

Sammanfattning 
Av ovan framg:U- att det ej råder någon 
skogsbrist i l\'ysätra run t år 1700. I Semi11g
hund ra råd e r ingen akut bris t men situ a
tione n är något me r diversifierad . Troligen 
råder de t e n viss lokal brist på timmer me
dan hä radet i sin h e lhet torde ha ved och 
gärdsel till h usbe h ov med några få undan
tag. Cudhe m däremot mås te r ~ikn a in en 
lo kal brist på ved, gärclsel och tim mer ti ll 
husbeh ov som en lokal proclu ktionsförut
sättni ng i självhushålle t. Om hänsyn tas till 
de åLta avkanerad e byarnas inbördes areal 
täcker dessa ett område av 6924 hektar. 2042 
hektar elle r 30% av arealen är skoglös enligt 
lan tmäLarens defini tion; saknar ved, g~irdsel 
och tim mer t.i ll h usbehov. 70 % av a realen 

har dock skog tillräckligt för \·ed . Vad gäller 
tillgång p :1 gärdsel till husbehov liar 3:'S% av 
arealen ti llg:mg till d eu a inom egna rågå ng
a r. Torestorp - som anges h a gott 0111 skog 
står endas t för 8,5% av den torala arealen . 

frå n både Semi nghun cl ra och Guclhem 
beläggs handel med virke .. För Serninghund
ras del rör de t sig om både "export" t ill 
St0ckholrn samtidigt som det finns indika
t ion e r på e n inre rn handel med virke för 
husbehov. I C uclhern rör det sig om e n in
te rn och regional handel med husbehovs
, irke som når utanför h äradets g räns, ut
syningarna borträknade. Trots en uppenbar 
skogsb rist i Gu clh e rn tycks denn a in te ha 
fram tvingar några andra h ~ignadstyper. Alla 
kartor ha r trägärd esgårdar lllrit.acle sam 
tid igt som de skriftliga upplysn ingarna om 
bristens an tala r om d etta i termer av olika 
sortiment ti ll husbeh ov: ved , gärd sel och 
timmer. De tta ta la r för att d et g{1r att leva 
med en skogshrist så Linge det ti nns mqjlig
het att fylla behovet med köpt eller utsynat 
Yirke som kan h~inllas på en ej allt för avläg
sen plats. Även om skog til l gärdsel saknas 
inom de egna råg{rngarna går det att under
hålla trägärdesgårdar inom dessa. Lantmäta
ren J\!Hrten Bosell skriver i beskrirningen till 
1716 års geome triska avm/i tn ing av Brun n
hem - som anges vara u tan skog - att "gierds
gårdarna till de nna by är al t af fång och staf
wer uppgiorde, men mycket för fallne, steen 
är mycket godl efter, dhen m ed de kun d e 
l~iggia steengårdar, men brukas dock intet"_:t;i, 

IT u r skogsbristen verkl igen upplevdes av 
de berö rda byarna framgår irne av m ate ria
let i någon högre utst räckning. I L indgrens 
d om boksstudie r mö ter vi en ju rid isk situa
tion - som på intet vis kan sägas vara 11eut.ral 
- där de inst~imda har all t intresse av au ge 
sin egen syn på de t inträffade och elen be
sdrl iga situatio n som skogsbristen o rsakar. 
Lindgren skriYe r: 

"Otaliga m:tl handla o m Ö\'Crträclclser i sam
band med ,·cd- och vir kesförsö ,j n ingcn, och 
sällan bl i räuegångsprotokollen så vältaliga, 
som när det g:iller all skildra tr;ibris1en o ch 
dess 1·i1dor. ,, ,,.,, 
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I kartmaterialet framskymtar dock ett visst 
missnöje med utsyn ingarnas regelbunden
he t. Brunnhcrnsborna anger i 1716 års kan 
takt att laga utsyn ing mycket s~illan till:1ts på 
kronoparken. Eftersom byn g ränsar mo t 
kronoparken torde det vara mycket irri te
rande a tt fä fara längre bort efter virke och 
dessutom behöva betala för det. .J ~igcribe
~jäuingen, vilken hade att skydda kronopar
kens skog, hade för övrigt också ett av sina 
ljänstebost~illcn i Brunn hem vid denna tid
punkt \'ilket inte torde ha gjort irritationen 
mindre.:"'2 

Skogstillståndet i 
undersökningsområdena 
perioden 1700-1850 

Nysätm 
Kartor i tidsskikten III och lV, storskifle sam t 
en- och laga skifteskartor, saknar som regel 
skriftliga upplysningar om skogsti llståndct 
av d en typ som ,'\.rerlinns i kartor tidsskikt I 
och Il , varför denna period måste bli mer 
skissartat beskriven. I Nysätra socken finns e j 
n:1gon anledning att befara någon egen tlig 
brist. Möjlige n kunde det bli ont om ,·issa 
sortiment i närheten av de byar som ligger 
tätt. 1 756 anlades Robertsfors bruk i Bygdeå 
socken som :'\lysätra utgjorde en del av vid 
denna ticl.~:;:, D~irrned torde socknens skogar 
delvis också ha ragi rs i anspråk för kolYed. 
Vid 1800-talets början fanns också ett anral 
,·attend rivn a sågverk i Bygdeå socken. Tre 
fi nblacliga sågar i norn n u,·arande Bygdeå 
socken samt fyra grov- och enbladiga såg
kvarnar för husbehov. Ena,· de senare låg 
inom Nysätra i Kålaboda. ':,• Tjära, porraska 
och salpeter bar t ilh-e rkats för a\'salu vid 
sidan a\' kol Li ll bruket. Tjånillverkn ingcn 
tycks ha tagit fan under 1700-talcLs andra 
h~ilft medan både salpeter och pot taska hör 
1800-talct till. Inga ångclrirna sågYerk a11-
lacles heller under 1800-talets andra hälfL. '10·, 

Seminghundra 
För Se minghundras del går det att ana sig 
till e n grach·is tilltagande brist. Av protokol-
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le n frå n de laga husesyner samt ekon omiska 
besiktningarna av de förut omnåmnda mili
tichcmmanen framgå r att skogstillgången 
pf1 dessa minskar över riden. Inget av de rem 
hemmanen har timme r inom rågångarna 
när periode n in leds. Endast Krogsta i Vid bo 
socken har ved och gjrdscl för husbehm· 
1700-talet ut. 1830 beskrivs skogen som liten 
och obetydlig. Velainby, i sam ma socken, 
kan endast påvisa små buskage 1746. Skog 
saknas fortfarande 1871 . För 1748 finns ett 
proLokoll so m redogiir för skogstillstånd et 
på Ackelsta i Skepptnna sockc11: 

"Skog ingen uLan allenast srn [u L oduglig t ris. 
EUiesL ligger häradets allrnä n ning en mi hl 
ifrån bostället hwa resr d els Lim ber och wiircke 
kan ri\s t>frn utsyning, dels och kiöpas från 
andre liingre bon b eläg1w p ri,·,uorum sko
gar-- .·~:,i, 

1874 är hemmanet fortfarande i srort: sett 
skoglöst c1:1 man C:i ens har t ill vedbrand. 
.\Iorrby i I.nnda socken, se ovan, har år l 71 2 
,·cd och gärdsel i e u fjäll. Den ÖHiga skogen 
har brnnnit. 1759 anges art allt virke måste 
hämtas på allmänningen årl igen. Något mer 
än hundra år senare, 1863, är hemmanet fort.
farande skoglöst. Asvassla i Frösunda socken 
anges sakna skog l 745, men hade till ved och 
gårdsel l n4. Först i e tt protokoll från 1856 
anges att hemmanet har skog till husbehov, 
dock ej timmer. T Tär har hemmanet fatt skog 
gc110111 ett laga skifte . Fr{in 1745 och framåt 
h ar ma n fått köpa e ll er fått sig utsyna t sitt 
hnshehovsvirkc på allmånningen. 

Således ä r fyra av de fem bostiillena skog
lösa omkring 1750 samtidigt som de- enl igt 
prorokollen fr:111 samma t id - hade tillsam
mans 8939 famnar el ler strax över 1,6 mil 
tr~ig~irdcsgårcl att unde rh{tlla. Allt virke fäs 
genom köp e ller utsyn ing. Inget a, dessa 
lyra boställen har h eller någon skog 100 år 
se nare, sam tidig t som de a lla enligt proto
kollen har gärdesgårdar av trä vid de nna tid
punkt. Stcnrn urar omn;imns endasr en c11da 
gång i protokolle n. Ar 1769 ange r syne
nämnden i protokolleL för Norrby atl man 
inte kunde bygga stcngä rdesgårdar, efter
som det var brist på sten och au. ägorna var 
sanka.3"

7 Av protokollen för Ackelsta for 
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a ren 1772 och 1784 framgår att synenämn
clen tycker att boställets inneha1·are h a r 
,tängt för mycket gärdesgå rd med hänsyn 
till a tt det är en skoglös ort. Td på 1arandra 
följande inne havare blir p rickade for detta 
och nämnden nekar att föra upp de - i deras 
ögon - oni>diga st.räckorna på boställets famn
tal med motiveringen att det inte är rimligt 
a tt den till trädande innehavaren skall ta på 
, igen så stor unde rh ållsbö rda.3''

8 Därmed 
kan konstateras att det har gå tt a u leva med 
skogsbrist unde r denna tidsrymd utan att 
1are sig hägnadssättet har förändrats eller 
några skogsp lanteringar kommit till stånd. 
Detta tro ts att ma n har haft mellan 1h -2 mil 
till allm~inningen, samt upp till 3 mil till d e 
platser cl~ir man ku1rna t köpa vi rke . 

Cudhem 
För undersökningsområdct Gudhern harjag 
få explicita uppgifter om skogsbrist i kan
materialet. Dock torde skogsbriste n ha till
tagit mest som e n konsek1·ens av stjgande be
folkning saml kontinuerl igt skogs bete på de 
o mgivande plaetbergen. 1691 utfä rdas e n 
~ärskilcl skogsordning för Skaraborgs fan vil
ken tillå ter be te och vedfång på kronoall
m~inn ingarna, det senare efte r utsyni ng a1· 
j ägeripersonale n. För Billingens de l - i egen
skap aY den största och nännast til l uncler
sökningsornrådet gränsande kronoparke n -
tvcks kronan ha överv,igt att tota lfreda elen 
rrån utsyningar o m kring 1780. 1794 freda
cles olika d elar av Syclb ill inge11 p;°1 6, 8 eller 
12 år. 18 1 7 förlängdes fred11ingsriclen fram 
till 1822. Under vintern 1822/ 23 tycks situ
ationen vara så allvarlig att milit~ir personal, 
strax över 600 man, utkommen de rades att 
1·akra kronans skogari'"" 

Från sam m a tid härrör sig m itt enda 
skriftliga utta lande om problemen som or
sakas av skogs bristen sett ur b iinde rnas per
spektiv. Segersracl by i Segerstacl socke n ge
nomgick e tt sto rskifte 1823 med anledning 
,tl" att prästen öuskade bryta ut sina ägor ur 
sam hävclen. Strax före år 1828 önskar kro
nolänsman W F \t\1ictorill sam ma sak för sitt 
eget tj~insteboställe i byn och ansöker om a tt 
laga skifte skall Yerks tä ll as. De inl edande 

förhandlingarna tar sin början lO sep tem
be r, J 828. I protokollets ~ 4 uttrycker sig 
resterande jorclägarc i följande ordalag: 

"haha vi samtlige bye1nän , lw ilka härm ed 
iiro högst m issnöjde bes lutat a ll en hä ll igt 
bestrida denna landtrniiteriförrättning. 182:'l 
hlef storskiftc1 öfver byns ägor fnl lborda t 
och hafva vi nu med mycket besvär och kost
nad fftd t. clcrn i sak allt sk ick som wi åstunda, 
utom stängslen som aldrig l'.irer kun na stånd 
sä ttas. Skull e 1111 s;'\ snart på s lOrskifte, laga 
skifte öfn: rgå dra ägor blifra de fles te af oss 
a llde les uta nnacle, em eda n obe riikneliga 
kostnad er här m ed iiro förenade, och eu 
laga skifte p,t intet säll för byn b n blifa för
m ånliga re än sto rskiftet iir. Skiftesma nnen 
och Gode 111,innen behagade cbrföre n oga 
p r i',fra om på en så skog lös o rt ett laga skifte 
kan bl ifl'a nyttigt. ... ,,,, -

Skifter genomfördes, men fastst;illdes först 
1836. 

I citatet ovan används svå righeten att få 
rag på h ;ignadsl'irke som en bevekelsegrund 
fö r att inte verkställa skiftet m e n till d etta 
fiirhåll ande skal l läggas kostnaderna för 
la ntmäteriförrättningen vilka torde ha varit 
nog så stora. :mt Likaså inueb~ir d e flesta laga 
skifte n i alla tre undersökningsområdena att 

hela byns gamla h ~ignaclssystem måste st;ing
as om i nya l)'Siskc1 lägen vil ket inne bär en 
mycket stor investering i framföralh arbets
tid. 

Endast i två c1v lc1ga skifresak terna åter
finns stenmurar tydligt urma rkerade."62 De 
finns utritade som kortare e lle r läng re 
sträckor insprängda m ellan längre stycken 
av u tritad t r;ig;i rdesgårcl . De tta ä r trol igen 
e tt resultat av skogsbrist d å cle inte rimligen 
- utifrfo sin placering på kartan - kan ha till
kornm it Yid sam ma tidpunkt på en gå ng 
eller konseh e n t är lagd a i exempelvis en rå
gång. 

Att skogsbristen var svår i Skarabo rgs län 
under första hälfren a1· 1800-talet bekräftas 
också a1 Per El iassons unde rsökninga r av 
antalet dömda skogs;°1ve rkans b rott. Skara
borgs J;in ligger högst i sta tistike n båd e 
1830, 1833-34 samt å ren 18!50-.'i4. Uttryckt 
som årsmedelt.al/100 000 invånare redovisar 
den fö1-sra perioden 42'.Z dömda brott och 
de n senare perioden 134 dörnda brott. För 
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elen förstnämnda perioden kommer Kalma r 
fan på andra plats med l '.)4 och motsvanrn
de plars rör den senare perioden intas av 
Västerbottens län med 79 dömda brott per 
1()() 000 indnare_3ti3 Skill naden mellan Ska
raborgs tätposition j ämfön med det hin Yil
ke t innehade andra plats under d e bägge 
periode rna tala r sitt tydliga språk. 

Samman taget tolkar _j ag 11rYecklingen 
inom Gud hem som all skogsbristen först i 
början av 1800-talet !ar någon effekt på häg
naclssättet.30• Gnclhem hade då generell t sett 
haft en besvärande och tämligen omfattan
de skogsbrist i åtminstone 200 år en ligt käll
materialet, troligtvis b ra mycket längre . 

Sockenkarte beskrivningarna 
från Seminghundra och 
Gudhems härader 

Seminghundra 
Varken för Nysätra socken eller för Bygdeå 
socken fin ns några sockenka n or e ll e r be
skrivningar utförda. I Seminghundra upp
rättades under åre n .1 851-56 fem fullständi
ga beskrivningar för socknarna Frösunda, 
iVlarkim, Orkesta, Skepptuna och Vid bo. Tre 
av sockna rna redovisas ha brist på skog. Frö
sunda och O rkesta har ej brist. T de tre skog
liisa socknarna ~ir det endast 1-3 hemman i 
varje socken som har skog till husbehov så 
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Figtff 52. Stt11111ur pr1 laga 
skifteskartan Ji·rln Höka
be,g i Råde nr sor/m1 orh 
Gud hems härad rlr 1848. 
Kar/akt PJ 7 J- 9:6. Foto 
!!dlwn /'.'rihsson Lant-
111/itnil'I i Ciivf P. 

att det räcker. Öniga lie111111a11 ~ir hel t eller 
delvis skoglösa. För samtliga sockna r anges 
all Lrägiirdesg:1rdar ;ir d et vanl iga. EndasL i 
beskri,·n ingarna för Frösuncla och Orkesta -
vilka ej har n ågon egentlig skogsbrist- om
talar lantmätaren att stenmurar begagnas. I 
O rkesta a nges stängselsä ttet vara mindre 
skogsödande "d:1 sten gårdar h;ir och var 
hunnit anläggas".:i6; T Frösuncla skriver lant
mä taren att "stängselsättet är med vanliga 
tr;idgärdesgå rda r. Stengårdar finnas blou på 
några få ställen fram me vid tomtcrna."30

G 

Gudhem 
f\.y Cudhems unde rsökta socknar fi nns en
das t en beskrivning utförd :1r 1851 och cl,'\ 
för två socknar p ;t en gån g, ~jogerstacl och 
R:1dene. f ör Sjogerstads del anges skogen 
,ara högst inskrä1;kt. Östra delen av sockn en 
har skog till husbehov men den andra delen 
har "redan länge nödgats från angränsande 
socknar anskaffa sitt behof af skogseffec
ter"_:H;, l Rådene socke n äger v~tstra d elen 
lövskog och he la socknen har "erhållit barr
skog på förre Kronoparken Billingcn, hvilken 
likvål numera är nästa n to talt ahverkad"_:i,;, 
Hägnaderna i de bägge socknarna beskrivs i 
följande ordalag: 

··Agorne in hägnas inectelst wanliga skidgår
dar, någon gång e rsättas desstt genon1 sten-
111 u rar. ·,J i;q 

Författare til 
lantmätaren 
barnfödd i ~j 
b Tkohercle . 
ägde Tjllngf 
och var själv 

Sa m:manjä, 
.. ocken kartc 
h u lldra och 
n ing som de 
ning av h äg 
hantera son 
förjordbruk 
Brist på gärc 
e n leder in tt 
i fö rsta tage 
mi nst: 200 å1 
dar av trä l 
Se mingh un 
grunden de. 
Här tycks st, 
, ig betydelse 
arna från Fr 
\"id 1800-ral 
cl ar fortfara 
områdena. 
kllnnat kon 
skiftcskano 
13ntnnh e m , 
i Gudhem r, 

ning-?, 5:!C 
meterstenn 
mete r g;ird 
9 940 mete 
cen t inneb; 
av hägnade 
hägnad ern; 
be hovsvirke 
clersöklling 
genomg."tn~ 
mhålligL öv, 
,äg för au f: 

Laga ski 
tillstånd 
År 1852 ga 
'"Om Swer 



f örfattare till socke nkartebeskriYningen var 
lantmätaren Thnre Lj unggre n . Han \'a r 
barnfödd i Sjoge rstads socke n där fadern var 
b-rkohercle . Vid tidpun kten för karte ringe11 
ägde Lju nggren ett a n tal gårdar i sockn en 
och \'a r ajälv bosarr d ärstädes.~7" 

Sammanfattning 
Sockenkanebeskrivningan 1a frä n Serning
hund ra och Cudh em peka r i sam ma r ik t
ni ng som d e karto r som använts (ör uppm~it
n ing av hägnadslä ngder. Skogsbrist gå r at t 
ha11Le ra som en prndnktio nsförutsäuning 
fö r j ord bruke t inom ra men för självh ushåll. 
Brist pä gärdsekirke inom de n egn a rågå ng
e n leder inte till att kignadssätte t förä ndras 
i l'ö rsta tage t. Enligt kä llm a terialet ta r de t 
m inst 200 ära\ skogsbrist in nan gärdesg~1r
dar av trä bö rjar ersäu as av ste nm urar. I 
Sc rni nghundrn tycks d essutom beve ke lse
(;ntnde u cle h·is vara en annan än i Cuclhem. 
Här tycks stenn1u re n äYen h a e n statusmäs
sig betydelse. l van fa ll tolkarjag upplysni ng
arna från Frösunda socken i de n riktn ingeu. 
\ 'id 1800-tale ts mitt do minerar trägärck sgå1~ 
dar fortfaran de i d e bägge 11ndersökni ngs
områ cle na . I Sern inghun dra ha r j ag in te 
kunna t ko nsta tera en e nda ste nmur i laga 
ski fteskarro rna . Laga skift.eska r torna för 
Brunn he m , (18!'>2) , och Hökabe rg, ( 1848) , 
i Gudhern reclm ·isar däremot - i nämud o rd
n ing - 3 520 me ter stenm ur respe kti\'(: 3 620 
mete r ste nmur. Detta ska ll stä llas mot 20 5 70 
me ter g~irclesgård av trä i Brunnhe m sam t 
9 940 me ter g~irclesgård i IIökaberg. I pro
cem innebä r de tta an stenmur stå r för I !':> % 
a\· b iignacl erna i Brun nhe m sarnr 27% a\· 
hägnaderna i Hö kaberg. l lamle l med hus
be hmwirke ä r Yidare belagt i de bägge un
clersökn i ngsom råclen a. Enlig t de t h itti lls 
~enomgångna källma te r iale t har de t g:n t att 
utld llig t över tide n åka upp till tre mil enkel 
\iig fö r a tt få tag p:1 \'ed , gä rclsel och timme r. 

Laga skifte ts inverkan på skogs
tills tåndet enligt samtid a källor 
.-\ r 18:) 2 gav Ludvig R Falkm;rn ut ~in skrift 
-om Swenska skoga rn as 1n11,·arancle till-

stå nd och de ras inflytande på lande ts fram
tid". Skrif ten är ett in lägg i elen debatt som 
rördes i riksdagen 1850/ 51 om au tillska pa 
e n statlig riks t~ickan de skogss tyrelse . Falk
man skri\·er i eg·enskap av nytill tr~id cl över
d irektör fö r la n tmäterie t. l➔ an var sjäh· lant
m ätare m e n h ad e ocks:1 e n exam en frå n 
Skogsins1.itutet 1829.;71 Skriften är ett kom
pila t a\ la ndsh övdi ngarnas fcrn[1rsbe rättel
ser - från 1840-tale ts andra h~ilft - parat med 
intryck från td swdieresor genom delar av 
Sverige vil ka Falkm an gjort som nyu tnäm nd 
överdirektör de två föregåend e :,re n. T ill 
detta har falk man ä\'en lagt uppgi f'te r från i 
första h and överlan tm ätare som på tjänstens 
v,'ignar ha r fätt s,·ara p~i e n run clskr ive lse 
fr:u1 Ö\'erdirektöre n. s :tied es är de n sam tida 
med socke11karre beskriv11ingarna och ger en 
m ö jlighet att fä en uppfattning om skogstill
st..-'\ndet på nationell nivå. Det är ho te t 0111 e n 
total fram tida skogsbr ist son1 är be\·ekelse
grnnde n för Falkma ns engagemang i skogs
frågau. 

Fa lkrna n anser a tt skogens tillbakagä ng 
ha r o rsake r som det d els icke gå r au göra 
något [1t och a11dra sådana chir ett förän d ra t 
tänkesätt och info rmation ka n förändra 
m e nigh e te ns inställn in g och bidra till e11 
ö kad aktsam het om skogstillg{mgen. Till den 
förstnämn da katego rin hör bla nd a nnat en 
ökande befolkning, och därmed iikacl upp
od ling, \'ilket helt naturlig t medför ett stör
re r,-yck p å skogsresu rsen . T ill orsaker som 
d e t går att gii ra någor åt e ller som Falkman 
skriYe r - "sådana , som både kun na och böra 
betagas de ras rne nliga we rkan" - hö r bland 
annat skijtPswerket och stä11g~Pl-s/1yldiglielt11 och 
-siit!e( '7~ 

J fö rstone ka n det tvekas \'a ra märkligt att 
Ö\'e rdirektii ren fo r lantm ~iterie t iir nega tivt 
inställd till en \·erksam he t som h an är satt a tt 
leda . Fö rem ål fo r Falkrnans O\ilja ~ir doc k de 
praktiska konsekvenserna a\' skiftesstadgans 
13:e kapitel och 7:e ~- Pa ragrafen inneb:tIJe r 
bestämm else r om att ståndsliop;slilw irln skall 
upprättas se nast I Oår efter det att skiftet iir 
fas tst~il lt. I far skall skifteslagets medlemmar 
kompensera varandra cl:t all skogsmark dels 
ka nske in te alls är triidbärande, dels biir skog 
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av olika kval ile l, dimension och volym . I sin 
praktiska tillämpning innebär detta ofla att 
skifteslageLs medlemmar hellre hugger ner 
all skog och delar upp virket, ~in au värdet av 
den kvarvarande skogen :isätts elL penning
värde, vilke t sedan utbetalas kon tam t ill de 
av skiheslagets medlemmar som erhållit 
s~irnre sLåndskog på sin skogsmark, eller inga 
träd alls_:,,•, Skogsbristeu avspeglas ej i förhöj
da priser på skogsprodukLer vilket Falkman 
me nar beror p å au laga skiften lvingar fram 
en överdriven avverkning av ovan nämnda 
skäl. Trots egentl ig brist fin ns mycket ,·i rke 
.ut köpa. 371 

Fal km a n anser att den ökning i odling/ 
nyodling - som ä r resultatet av skiftesverk
samheLen - sker på skogens bekostnad. För-
11torn mark ha r 

"skogen måst tillsliip pa de n oerhörda massa 
af stängsehl"i rke, som af skiften och he111-
mansklyf11 i11gar blifwit en fi">ijd och tarfll'ar 
årligt nnderhål l, iif11"e11som ti111rn e r, plankor 
och hriider till nya ökade bostiider."·s..' 

I llenalet av de citerade femårsberättelserna 
framkomme r liknande åsikter som helt. öve1~ 
ensstämmer llled Falkmans konklttsioner. I 
femårsber~i ttelsen från Örebro län. 2~ maj. 
18!'i0, skriYer landshövdingen att skogen för
ödes mycket "i föijd af laga skifle11 , dels ge
nom hygge en ligt stå ndskogsliqvicler och 
dels till upprättande af stängsel, som ökas i 
s:t betydlig grad, att behofoet af förändrad 
stängselordning mera allm;int in ses och 
efterlängtas. »:rn; 

La ndshövdingen i Ö stergötland har lik-
nande uppfattning. Han skri\'e r att: 

"afrödjningcn af skogen fongt,r m å11gt>nstä
des. s{1wäl uti de afhigs nare delar af skogs
trakterne, s0111 ähvcn i g ra nskapet ar slät r
bygden. Wid utflyttningen efter laga ski ften, 
(d e h,1de wa ri t 914 uncier ,1.ren I8-J'.!- 18-17), 
bemödar sig lnl"ar och en a u hrgga den nya 
hostaclt>n så rymlig och wac ker, som ha n har 
r:'\cl till. f\gorna skob ock genom nva hiigna
de r skiljas från grannarnes, ,;, att hwar och 
en få r sköta sinjord, efter som han bäst fin
ner för godr. urnn in trång eller hi11de r af an
dras oli ka sä tt att behandla sin. Härigenom 
1n~dtagas de cgcn t.liga skogarna utj släubyg
de ns granskap betydligt, och de ,1llägsnare 
ti ll gri pas småningom mera och mern.•·:1,; 
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Den bild av skogsbristen som femårsberättel
serna ger, ~i r att den först och friimst är e u 
gissel fö r Götalands och Svealands slättorn
råden samt i landets kustbygder. På länsni,-a 
iunebiir de tta atr de t finns om råden som är 
mer e l.ler mindre skoglösa samtidigt som Yi -
sa h~iracler ännu h ar skog for avsalu. f\\- de 
citat som Falkman redovisar framgår att Yan
liga trägärdesgårdar är det. normala stängsel
sät tet på d e flesta håll. I Alvsborgs län , 31 
m aj , 1848, skriver landshönlingen att: 

"stängscln we rksrällcs iinn n i allmänhe t pa 
skogens bekostnad; dock har bruket afsren
m 11r kring ägorna, äl\,-cnsorn n ;'\got afjord
wallar, i senare tid 1illragit ochjemwiil bland 
a ll mogen wunnit efterföija rc. >lågon ing ri
pa11de refo n11 i dessa afs<· ende n lärer icke 
kunna förvän tas. innan bristen p,1 skogs
effekter hli fwit så trvcbnde, a tt elen clertill 
t\\"i 11g:-1 r. •i :l i l< , 

Leder skogsbrist till 
förändringar av hägnaclssättet? 
G~irdesgårclar av trä är också del vanligasre 
st:~ingsle t i de sockenkanebeskrivningar_jag 
läst fr{rn Ö stergii t lancls och Skaraborgs 
sliittområden: sex respektive tretton sock
nar. 37~ Alla sex socknarna i Östergötland 
anges vara skoglösa. Gärdesg{irdar av trä är 
del vanligaste stängselsäLLeL. Stenmurar 
nämns i endast en a,· besk,·ivningarna och 
anges där som cwanliga. För Skaraborgs del 
h a r tre av socknarna skog t illräckl igt för 
husbehov, resLen är skoglösa. För samtliga 
socknar rapporte ras gärdesgårdar av trä 
sorn cler vanligaste stängselsätteL. Slen mu
rar iir ova nliga trots skogsbristen. I Önums 
socken , Barne härad, sätts dock u-;igärdes
gård ovaup,'\ gropavallar . .Jordvallar rappor
teras också som relativt vanliga i Bäreberga 
och Främrnestacl socknar, Vis t.e härad. T 
övriga socknar, i b~igge länen , löses skogs
bristen med köp an tingen från kronopar
ker - där u tsynat virke s:tldes pä a11k t:ion -
eller fr{u1 socknar som har skog till räckligl 
för avsaltt. Ifrån K.{tllands härad i Skara
borgs län redovisas all man till och med 
kan köpa virke rrån Värm land som seglas 
över Vänern . 

Både Falkmarn 
skrivningarna sty 
brist hanteras av I. 
områdena Serni 
Saknas g~irdsclvi r 
e n botas d enna b 
ut.syning eller gen 
a,, genorng{tngen 
- kunna sluta sig 
fo rtfaran de är dt 
runt 1800-talets rn 
to rde släubygdei 
borgs, och delvi~ 
, kogsbrislen hftrcl 
andra stängselsät 
trägärdesgård ar. 
jordvallar/ gropa, 
än sten murar. 

I frågel istrnate1 
Dalsland och V~i: 
g ropavall ar/ jord 
från dessa två Jane 
antingen var var 
fö rekom och d å 
rn an till svarens g, 
mer fyra ifrån V~i 
[tterfinns inom e 

Karta 18. K, yssm 111 

defe111 Jrr1gelistsvor v 
a11gff all gropavollm 
vallurföreko111 som h 
dn l)lldafyrl1r111/er ; 
den geogmjislw be/äg 
helen 011 dl' tre sorkn, 
uiflw i socheulwrlebei 
11ingarna anges anv1 

sig 11v jmdvallm: 8 r1, 
kryss och jjrhrwter ä1 
efter wrhtnft_,,ri.an.1 jJ 
ring. 



B,°tde Fa lkmans skrift samt soc kenkarte be
,.-riniingarna styrker elen bild a1 hur skogs
'Jrist han te ras av bö nderna i unclersöknings
Hn råd e na Seminghundra och Cuclhern. 
a knas gärdselvir ke inom d e n egna rågång-

c·n botas de nna b rist antingen med hjiilp aY 
c1 L,yning eller genom köp. Vidare torde man 
:11· genomgången generellt sett - p å riksn ilå 
- kunna sluta sig till att gärdesgårdar av tr~i 
·ortfarande ~i r det ,·an ligas te hägnadsättet 
'."llllt 1800-talets mitt, även i sfattbygden. Dock 
~orcle slättbygde rna i förULvarancle Skara
:Jo rgs, och delvis Älvsborgs, bn känna a1 
,kogsbristen hårdare. Här 11ppges ibland att 
.mdra stängselsätt a nvänds och delvis ersart 
·rägii rdesgårdar. l n u·<:'ssant i detta fall är au 

ircl\·allar/ gropavalla r Yerkar ,·ara van I igare 
.in stenm urar. 

I frågclistmaterialet ;i r der_just svaren frfa1 
Dalsland och V~iste rgötlan d Yilka talar om 
2;ropavalla r/ jordvallar. 38(' Fem f'rågel isLS\'a r 
:-ran dessa två landskap anger att gropavallar 
an tingen var van ligt fö re kom mande eller 
rö rekom och d å be lägna i r,'\gångar_:i,i Se r 
!lrnn till svarens geografiska fördelning kom
:11er fyra ifrån Vänerstranden. Tre av SY,U-eu 
.uerfinns in o m e u område mellan V~iners-

X 

borg - Lidköping, ytterligare ert i Sundals 
härad, norr o rn Viinershorg, inne i Da lsland. 
Det femte svaret kom m e r från Ugglums 
socken i C udhems hä rad, nordväst om Fal
köping. De tre ovan n ämnda sockenkarte
heskrirningarna hänför sig alla geografis kt 
till trakten a,· Vara. Se karta 18 nedan. 

Enjonha ll / gropavall är en typ av h~ignad 
som i si n en klaste fo r m består av ell dike 
sann den vall som de n uppkastade jorde n 
bildar i omedelbar anslutning till en av dikets 
kanter. Diket i kombination med valle n gör 
det sdrr för kreatur att ta sig över kons truk
tio ne n. Om vall e ns h öjd anses otil lräcklig 
kan denna ökas på med hjälp av en g~irdes
g:ud a\' tr~i, ris eller planterade buskar.''82 Tre 
a, · fr:1gelists,·aren beskrive r dock e n a nnan 
typ avjorclvall som har dubbla diken . Således 
hade själva rnllcn ett dike på ömse sidor. 
Samtliga tre sva r ange r att denna typ av vall 
anlades i rågångar.""'' I svaret från Ugglums 
socken och Gudhems härnc! skriver med
delaren att: 

''i fr,1ga om gröpe r (gropar) följdes den rc
gt> l 11 , art ta p;'\ den enes och liigga p;'\ d e n 
andres, d.,·.s. diket g rävdes på elen enes jon! 
och vallen lades på elen andres. I allmänhet 

• Götene 

X 

X 
• Skara 

Karla 18. Kn.1.11,11 markerar 
de f em frågdi~l.mur vi lim 
a11ger all gmpavallm/jord
vallarfö1Plw111 som häg11a
de1: r)lldafyllmnlr'I vism 
dm geografiska belägen
lrele11 av de l 1P soduwr 

X • Grästorp 

vilka ; soc/1enlwrll'IH'S!niv-

11i 11gama anp,Ps använda 
sig av jordvallw: Bc1de 
lnJSS orlrjj·rlwnln tir sa/la 
rjier sockenkyrlw 11s plo/'l'
m rg. 

■ 

X Frågelistsvar 
■ Sockenkartebeskrivningar 

50 km 

Vara• ■ 

■ 

X 

Falköping • 
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fick man sa nwcket stel! i diket, att det räck
le 1ill mur emot ,·allen ."""·1 

Det sista fråge lisLsvaret, IZi11ndJiirdings hä
rad och Sävare socken , nicimner attjordvallar 
med d ike har forekommiL och finns idag 
kvar i griinser mellan byalag och socknar_:ix.; 

Av ovanstående framgår att de Yallar som 
diskuteras ;ir anlagda i rågångar - och vad 
_jag kan bedöma - ej är anlagda som h ;ig
nacler som i första hand skiljer ägoslag ifr:U1 
varandra. Det får mig alt rnisst~inka att det. 
kan finnas ell evenLuellt ticlsm;issigt sam
band mellan vallarnas anläggningsLid och 
genomförda laga skiften men cleua torde 
vara sv,°tn att bevisa utan en utförlig u11der
sö kning. H elt säkert är dock att \·allarnas 
uppkomst. har ,ned en omfattande svårigheL 
att fä tag p:t hägnadsvirke au göra. 

Om förekomste n al'jordvallar/ gropaval
lar tas som intäkt för cu ornfauancle skogs
brist från 18OO-ta le ts mirt och fr;;imåt. torde 
;ive n en del andra före teelser i dessa rem 
frågelistesvar kopplas ihop med elen na brist: 
anv;indandet av hank \·id stäng11i11gsarbete; 
försäij ni ng av främst e ne hank; au långhalm 
används som band och eventuellt. också före
komsten av kon lagd gärdesgård. 

Ser man ti ll svaret från Ugglurns socken 
och Gudhems hiirad - där skogsbrisLen \·ari L 
o mfattande under lång t:id - anges aLL: 
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Figur 53. Cr0Jmvallfd111 
Ugg/11111s soclwn och giir
desgård ovanpå enjord-
110// ji-r1n Hmdde/01/1s 
socken, båda i C1.1.r/he111s 
härad. Cmpava/1 ,jin 
ULM.A 1850, b/adl'I 
märkt: Teckningar till a r/. 
J-!äg11odn: ll, figur 4, år 
1928 1Ps/H'hli11e ULi\,U 
19470. ter/ming nr 12, rir 
19·17, för gärdesgä,d 
ovonpå e11 jordva/1. 

''rill ballcl i gärclesgånla rna arn·iincles "vejjer .. 
a, ,·ide eller björk. Endast i enstaka fall a n
vänclcs h,ir till halm. Falbönderna, som sak
n ad e skog, am•;illde hank, vilken de lingo 
köpa ,n· folk från skogsrraktell .''·"'' 

På nästföijande sida beräuas att fattigt folk 
fr:m Östra Tun hem sålde hank av ene kvistar 
på marknaden i Falköp ing. En ,w infor
manterna - Ödegården i Uggl urns socken 
och född 1874 - anger att gärdesgårdarna 
på gå1·clen bands med h;;ink, ,·icija eller lång
ha lm . "Halmkärven lades i blöt, Yarigenom 
stråna blevo n\juka och liitthanclterliga. ""·'7 

Den i svaret medsiinda teckningen av elen 
för orten 1·anliga gii rdesgårclen är e n kon
lagd gärdesg,\rd. 

Fr:tgelistsva ret från Broddetorps socken i 
Cudhems härad anger också att hank använ
cles, samL illustrerar svare t med en b ild av en 
kortlagcl gärdesgå rd stängd ovanp:t enjord
vall. Se lignr 53 OYan. 

FlytLas blickpunkten till trakLen av H alle
och Hunne be rg åLerfinns ytterl igare ett aY 
s,·aren som ovan redovisat attjordv;;illar an
v~i11ts i r:tgå ngar: Åse härad och Flo socken. 
Sockne n a ngränsar till Hunnebergs östra 
sida. I omedelbar anslutning till berget, men 
på d ess södra sida, ligger Vfoe h~irad. Från 
detta härad finns tre frågelistsvar vi lka alla 
anger a tt halmband ha r a1wänts. Svaren 
kommer ifrå n socknarna Västra Tunhem, 

Fig11r 54. Kor/lagd gä1 
3ird, Ugg/ 11111.,· sorken 
Cudhr111s hiimd. e/ in 
[ '/ .. \JA 1850, bladet 
märkt: '/ iy/mingar till 
Häg11orln \: .figur 4. 
Tethni11ge11 iir utförd r 
411·rn B/0111/mg 1928. 

n medelban söder 
ligare söder därom 
:\ saka och G~irdh, 
. .\saka anger att ha 
till icke pennaner 
de t var råghalin , 
n ing. I Gärdhem 
elen period då gär 
cler sv:tn att få gr 
man använda lånf! 
mulering :1te rfinn 
hem.:'''° Kunde m,. 
långhalm i b löt. S 
krypLisk formuleri 
au st~inga gärdes[ 
cron som stal hank. 
'"' detta avs:1g att ma 
på lod igt sätt eller 
\ erkligen s!ol del< 
bankarna. 

Td a\' svaren -
- redovisar kortla~ 
förklaras detta m, 
na från kronopar~ 
fick Je111.a/11ingar, 
al nar varur klövs 
lades två efter var: 
sadant. gärclsel var 
fr,fo \/;ine-Åsaka 1 
liga gärdesg:1rder 
dare vara kon.lag, 
stängningsprinci· 
den kortlagcla gä1 
Kronobergs J;in. 

"Störarna skulle 
au skina sedan I 

vin kel mot s tavr 
rarna skul le pres 
t.yngcl" _19 1 



Figur 5./. f.:ortlagd giirdes-
1årrl. L'gglw11s sorke11 och 
r;urfhems härad. ,fin 
C!..\IA 1850, b/adPt 
111iirk1: 'fi,c/mingor till art. 
lliig11adn: \ '.figu r -/. 
TPrlmi11gn1 iir 11tf<inl av 
. -\ 111tr 8/0111/mg I !128. 

omedelba rt södt->r om herger, samt - y1ter
li!4are söder därom men angränsande - \ ';ine
_ \ ,aka och G;1rdhem.·1~-' Sn1rer ifrån \'iine
-\.saka a nge r all halmband e ndast arnäncles 
,il l icke pe rma11en1a gärdesgårdar salll t au 
0 le t ntr råghalm SOlll då ko m till a 1wiind
n ing. I Gä1·d hem an ges a tt mol sl uret - a,· 
cll'll period d å giirclesgårdar arn·~i ndes - ,·ar 
lc t sdrt att fä granhauk. Därför bö1:jade 

man am·äncla 1:1nghalm_w, En liknande for
m ulering å ter finns i s1·aret från \'äsrra Tun
hem. '""' Kunde man inte rå g ranh ank lades 
langhalm i blöt. SYaret innch~tller också en 
kryprisk form11leriug o m an när de t ,·ar dag-s 
a u sränga g-~i rclesgårclar YidLalade man nå
gon som sia! lw11k. A1· s1·aret framgar in te om 
dctra avsåg au man bad någ-on ordna hank 
pa lodigt sätt elle r att någon gav sig iYäg och 
1 e rkligen stal det erforderliga materia ler ri Il 
ba nkarna. 

TYå av siaren - Gärd hem och V~ine-Asaka 
- reclm·isar ko rrlagd gärdesgård. I Gärd hem 
för klar;:is d en a med atl man vid u1syni11gar-
11a !°rån kronoparken I !alle- och H unneberg 
fic k fe1110/ni11gar, stockar (skilwbhar) o m 5 
alnar varur klö1·s skin (gärdsel) so m aldrig 
lades två cfrer rnrand ra i l11tningslinje11. Etl 
,adant g~irclsel ,·ar al ltsi't ::I me ter långt. S,·arer 
fra11 Vänc-Åsaka kallar den för onen bruk
liga gärd esgården för snd1ag. De n anges 1•i
cla re ,·ara konlagd. Svaret re laterar samma 
,1iing n ingsprincip som brukar a nges ifrå n 
elen kortlagda gärdesgårdens o m råde ino m 
Kronobe rgs län. 

··s1cirarna skulle helst lutas uagot f'ra111at. s;'\ 
a ll ski na sedan bi ldade i del n '.irmaste dit 
,·inkcl mot sUnTarna . detta för att ej s1a,·
rarna skulle pressas bakåt a\' fyllnaclsYirkct.s 
Ly-t ig-d''. '1'-'1 

O rsake n till fö rekomste n av kortlagd gä r
desgånl inom ovan lJf'skrinia omri'tden tycks 
1·,1ra en d irekt effekt m· skogsbrist. Slängs e n 
giirclesgå rcl ovanpå enjor(h-all be hö,·er gär
d esgårde n inte göras lika hög- som normalt 
cl i't den t illsan, rnans m ed jordva llen skall 
åstadkomma elen lags tadgade mi nimi höj
de n av ~1 12 a l11a r_:-,,:1 :vlöjlige11 kan det i de tta 
l~ige ,·ara behämare au stiinga en kortlagd 
gii rdesgård. Direkt inbjud;rncle to rde det bli 
om allt virke redan från början har samma 
l~i ngcl: fe111alni11ga1·."i"1 

I fråge listmarerialcr. ifr{111 VäsLergörlancl 
finns ytterligare Ld sYar vilka anger a ll kon
lagd gärdesgård begagnades so m pe nna-
11en t hägnad kring inägo r och skog.:1i 11 De 
bägge s,·are n ä r frå n .Marks hiirad be läget 
mellan .Borås i norr och griinsen till Halland 
i söder. I i\Jck1tl la socken, l~ingsL i söder, a nges 
a u man sL;ingcle en gärdesgård där stakarna 
skulle lu ra n:1got framåt. /roloma h ade en 
hingd a,· 10-12 fot och d~ir luu1ingsl injen 
g ick igenom 8- 4 störpar. Här a111·~ind cs e n 
hank i bOLten föijt a1· 11·:11i d jor per sLörpar.:'"·; 
l uo rra delen m· h:'.iracle t, Kinnan tmma sock
en, anges att en lång lagd giirdesgård l'ar 1·an
l igast m e n an man . ärskilt me llan in ~igor 
och skogsmark, mer ·ällan i ren skogsmark, 
sr~ingde en konlagd g~irde g~trd - r'11 m,piira
rne- med 5 e lle r 7 alnar 1:1nga g~i rdsel. Av
ståndet mellan srörparen ,·ar också korta re 
~i n o m man st~ingclc e n långrne: 6 kvaner. En 
kort lagd gärdesgård ansågs ,·ara bra p:1 ö pp
mt platse r. 0111 vid krartig blåst e n str~icka 
skulle blåsa ner blev denna ime å lång som 
om en lå nglagd giirdesgird med m0Ls1·aran
de placering hade an\'änr. .·1"" 

I dessa rl'å fa ll ä r ko pplingen till skogsbrisL 
in te särskilL fram trädande . . 'vlöjligen kan en 
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relativt stor l'ärskiitsel vara e n ri mlig förkla
ring. Svaret ifrå n Aleknlla uppeh ålle r sig 
mycket kring della ä,·en o m del in te explicit 
sägs vara huvudorsaken . H är anges också a tt 
stängde man getagiirsgål måste denna vara 
både högre och 6itare ;in den ovan angivna. 

Handel med hankar kan indikera skogs
brist. Av de 21 beläggen för han ktillverkning 
för aYsalu i frågelistmaterialet kommer ett 
mindre antal från rena slätt:områden.'"'7 Där
emot duggar de tätare från skogsbygder. Här 
n;imns att hanken säljs men ofta e ndas t i 
form av en prisuppgift per ~og. Förutom de 
ovan cite rade behiggen från v;istergötland -
där den skogliisa sliittbon efterfrågar hankar 
eller till och med gran hist<1r-är del endast 
två svar från Östergötland som uttalat anger 
att handel skedde för att förse slättbygden. l 
svaret från Heda socken , p[1 Vadstenasfatten, 
anges att bank tingades av skogbogubhar.'1"" 

Euannatsvarfrå n Garnrnalkil/ Västra Harg/ 
Ulrika socknar, skogsbygd, anger att "en stor 
del hank såldes till slättbygclen".:w, Som ti 
digare nämnts hade hank fler användnings
or11r{1den iin endast till att st;inga g;i1 desg:1r
dar med, var för delar av den ovan red01·isade 
handeln med hankar kan ha haft andra syf
ten . Endast e tt enda s1·a r, från Halla nd, an
ger au de t gick au säija slanor (gärclsehirke) 
på marknaclen .41111 Att använda råghalrn, 
lå nghalm, som band finns endast belagt i 
svaren från Västergötland. Halmband och 
jord vallar anser j ag , ara de mest explicita 
uttrycken för en svår skogsbrist."n 1 

Stenmurar 
Sten rn urar är cl;iremot iu te lika en tydiga 
beYis för skogs brist som j orclvallar. H;ir finm 
ett antal ytterliga re fakto rer som kan spela 
in: arbetstidsåtgång Yi c\ anlägganclet i lörhal
lande till både arbetskraftstillgången inom 
h ushållet sarntjordbruks[1ret i stort, mate
rialtillgång, a ndra möjliga hägnaclssätt, ty
pen av åkerbruksredskap samt om laga skif
te ~ir genomfört eller ej. Även ett l'isst m {ttt 

av statustänkande tycks ha spelat roll. 
Innan delfaktorerna behandlas s;irskilt 

måste en typologisk nppclelning a1' stenmu
ra r göras. Den klassiska e tnologin urskiljer 
nämligen två typer: enkel och dubbel sten
mur. (Se figur !'i.!'i nedan. ) 

Den enkla stenmuren är något triangulär 
i genomskärning, där basen ä1 bredare än 
toppen på konstruktionen . Stenmaterialet 
är staplat ovanpå varandra till erforderlig 
hc\jd. Konstruktionen är ganska instabil i de 
ö,·re stenlagren vilka gauska lä tt rasar ner ,id 
p[tkänningar friin betande djur. Den är a ll tid 
anlagd direkt p,1 markytan och blir därmed 
känslig for uppfrysning på , issajordar. Insta
bilitet och känslighet fö r uppfrysning gör a tt 

den enkla stenmuren kräver ti llsyn och å r
ligt underhåll. 

Dubbe l stenmur är d äremot i stort sett 
underhållsfri så snart elen är an lagd. Den 
anläggs på frostfritt t~jup i en grav som bru
kar vara runt 3 alnar bred. l genomskärning 
består de n av rvå noggrant: kall murade ytte r
sido r cl~ir mvalda ste nar kilas, skolas, fast: med 

Figur 55. Ln dubbel stenmur längst till vänster i bild samt tvä varianter av enhe/ stenmur till h.ögn /}in IJI.MA 
1850, Ugg/11111s soc/wn och Gud hems härad år 1928, b/11dl'/ 111111kt: 'frclmi11g11r till art. I fiign11dn 1; och fig111e111 a 
J- 3Ji-än vänster till höge,: 
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l~älp av mindre st, 
na ha r den dubbl,i 
isonerar ste11ma t, 

t:ionell är ofta 2 al 
,om regel åtrn inst< 
T ill dubbel slen m 
tid igt som elen nc 
ken i kombinatic 
<2;Ör at:t arbetet gå1 
i 11nförelse med a 
mur. 

I det av mig gen 
alet förekom mer ( 
!igen i viistra Sver: 
lii11, Dalsland, T Li 
Här till kom mer 
,o m hel t eller de.I 
~kogsbrist under 1 

enskilda svar disl 
inom ägorna - f1 
,tenmuren skil jer 
ken. 7\/ägra fä sva1 
i rågångar i bete 
tolkarjag som en 
går ti llbaka på la~ 
naclssysLemet. Dei 
Ugglurns socken i 
man efter skiftet f 
ken och uppföra e 
na mellan de ny,1 
också huvudsakl i[ 
rar som begagnat 
av rnig genomgån 
Brunnhem och I
s,·aren anges det 
kunde byggas på 1 

de fö rsågs med ko 
på var sida vilka 1 

\·ars kryss man la 
okvistacle enbusk 
träd. Allt deua fö 
b~ista möjliga häg 
den går dock att , 
bel stenmur om s 

Dubbel stenm1 
rialct ifrån niisLar 
västr a Sve rige. D, 
gen . Antingen kr 
inägomark där cl, 



T. 
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;.... 
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ajälp a1· mindre stenflisor. Mellan yuersidor
:1a har den dubbla muren e n f)·llning av mer 
>sorterat stenmaterial. Toppen a1· konst ruk
·ione11 ~ir ofta 2 alnar bred och bdinne, sig 
,om regel åtminstone 2 alnar Öl'er markytan. 
Till dubbel stenmur åtgår mycket sten sam
tid igt som den noggranna murningstekni
ken i kombination med g rävningsarbetet 
..;Ör att arbetet går relativt långsam L fram,1t i 
1.imföre lsc m ed att anlägga e n enkel sten
:n ur. 

I det av mig genomgångna frågelistmateri
. .:.leL föreko mmer enkla ste nmurar huvudsak
i~en i västra Sn:rige. 102 Landskapen Bolrns
.in . Dalsland, Ha lland och Västergötla nd. 

:-lär till kommer Öland . Detta är landskap 
,om hel t e lle r delvis haft sdr och kännbar 
, kogshrist under lång tid. 1 många fall - då 
enskilda svar disknterar de ras belägenh e t 
inom ägorna - framg:1r det att ele n enkla 
, tenmuren skiijcr inägomarke n från utmar
ken. l\ågra få svar anger också att ele n finns 
i rågånga r i be tesmark/skogs mark. Detta 
tolkarjag som e11 mer receut placering som 
går ti llba ka på laga skif te ts effekter på häg
naclssysteme t. De l ovan citerade svaret, från 
Cgglums socken i Cuclhems härad, anger a tt 
man efter skiftet fick bryta sten på betesmar
ken och uppföra e nkla stenmurar i rågångar0 

na mell a n de nya fastighe terna. Det torde 
också hun1dsakl igen ha varit e nkla stenn111-
rar som begagnats och finns u tri tade på de 
a1· mig genomgångna kartorna t.idsskikt IV i 
Brunnhem och Hökabergs byar. 1 frågelist
waren anges de l ofta au enkla stenmurar 
kunde b)'ggas p{t med ris och buskar eller att 
de försågs med korsvis st~illda störar - en stör 
på var sida vilka möttes 01·aniör muren - i 
1·ars kryss man lade i vågrätt gärdsel eller 
ohistaclc e nbuskar e lle r stammar från små 
träd. All t delta för att ern:1 laggill höjd och 
b~ista möjliga hägnadseffekt mot djur. Meto
den går dock att a nvända även över e n dub
bel stenmur 0111 så behövs. 

Dubbel ste nmur beläggs i frågelis tmate
ria let ifrå n nästan samtliga la ndskap, även i 
västra Sverige. Den återfinns alltid i två !~i
gen. Antingen kring en tomt eller också på 
inägomark där den omgärdar åker. Ett un-

dan tag från regeln utgörs av säterier/ herr
gårdar som kan ha omf'att.ancle syste m av 
stenmurar Yara1· delar ~ir lagda för att inrama 
exempelvis e n uppfan på liknande sätt som 
en alle. Hä r, liksom invid tomte r, kan en 
önskan att signalera status ha legat bakom 
an läggander. vid sidan av de n praktiska funk
tionen. I de fall den återfinns runt åker tor

de detta höra samman m ed d e ls nyodling 
och dels stenröj ning av gammal :1kermark. I 
det senare fallet består sten röjn ingen hu
rndsakligen a\' au äldre ocllingsrösen fraktas 
bort. Båd e nyodl ingen och stenröjnin gen 
bör - ren t hypotetiskt. - ses som init.ierade av 
laga skifte samL också som ett r.ecken p å att 
d et äld re plöjningsredskapet årcle r byts ut 
mot en riktig plog med vänclskiva av j ärn . 
Plogen, som med sin vändskiva skär upp jor
den och vänd er den i en til ta, kräver näm
ligen e n någotsånär sten frijord för att kun
na u tnyttj as effektivt. 

Stenmurar och plogbruk i 
sockenkarte beskrivningarna 
ifrån Småland 
För att kontrollera mit.t intryck av frågelist
materialet uppgifter om dubbel stenmur har 
jag läst de 35 sockenkarte beskriv11ingar som 
fin ns för de tre Smålands länen på Lanrm~i
te riets Forskningsarkiv i Gävle. Av dessa var 
to talt 24 a1wändba ra. Resterande beskri v
ningar var antingen för ko rtfattade eller 
också saknade de upp lysningar om stängsel
sättet i socknen i fråga. De 24 beskrivningar
na fördela r sig på läne n som följe r: Kalmar 
län utom Öla nd 5, Kronobergs län 1] och 
.Jönköpings län 8 . De har alla tillkommit 
under perioden 1848- 60. För dessa socknar 
har jag noterat la n tmätarens up pgifter om 
stängselsätt, åkerbruksrcdskap, uppgifter 
om nyodling/ stenröj n ing, samt om socknen 
har laga skiftats till sti>rre eller mindre del 
vid tidpunkten fö r beskrivningens upp riit
tande. Samtliga 24 beskrivningar a11ger at t 
gärdesgårdar av trä är de t vanliga stängsel
sättet och att ård er, lriidstock, ärjelirok eller 
krok, används i å kerbruket. Likaså är laga 
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skifte genomfört till stö rre e ll e r mindre del 
i alla socknarna. I e nctast en a\' socknarna är 
laga skifte helt genom fön. I ytterligan .: tre är 
så gott som alla he mman skiftade. l tv:1 av 
socknarna har laga skifte just påbörjats. 

För a tt se om laga skifte t i sig ini tierar 
ste nröjning/ nyod li ng, vi lken leder till att 
ste nm u rar uppfö rs och plog k,u1 börja an-
1ändas, har j ag undersökt hur många av 

socknarna som båd e rerlo\'isar ste nmurar, 
samt p log som åkerbruksredskap. För denna 
d elfrågest~illning 1·arjag tvunge n att uteslu
ta vtrerligare tio soc kna r där lan tmiitare n 
fö n ·isso om talat att årder användes ,w de 
flesta m en inte explicit komme nte rat h uru
vida det fanns p logar e ller ej . A1· de resteran
de fjorto n socknarna hade sex stycken - eller 
nä ra hälften - både ste nmurar samt plog
a nväncln ing. T v{t stycken h ad e stenmurar 
men am·iinde ej p log. Ytterligare tre a1w,incle 
plog men in te stenm urar. Tre socknar hade 
, a rken stenmmar eller plog. Undersiikning
en finns redm·isacl i sin helhet i appendix D. 
H~ir skall endast resultatet r ed01·isas. 

De n ovan anförda hypotesen - art laga 
skifte initie rar stenröj ning/ nyodling vilken 
i sin tur leder till att stenmurar anhiggs sam
tid igt som plog införs - måste efLer ovanstå
e nde genomgång revideras n ågot. Vid sidan 
av laga skifte har ä1en sena storskifte n och 
cnskif ten initierat ste nröjning. Vidare tycks 
bebyggelsens kame rala strukwr ha betydel
se: enstaka hemman el le1 by. Troligtvis kr{i1·s 
all bebyggelsen är samlad i en by för au de 
ovan anförda skiftesfo rmerna ska ll få någon 
större omedelbar effekt på inägomarken. Al' 
utsagorna i beskrivningarna att döma tycks 
det behöva gå ganska lå ng rid efter de t au 
skifte t är genomfört och stenröjning utförd 
innan p logen d yker upp. s:tiedes inneb;ir 
inte sten röjni ng automatiskt all en teknik
föränd ring sker. Därmed torde ;il'e n stenröj
ning ha positiva effekt.e r for årclerbruket. En 
sådan e ffe kt utpe kas i följand e ci ta t rr:111 
beskrin1ingcn till Fröcl inge socken, SeYede 
h~irad och Kal mar lä n, 181'>7. 

"Ett steg t ill förbättrin g al' skogshushålln in g
cn är taget derigcnorn, att tr{-idg~irdesgårcl::tr
n e på sednare åren blifrit utb;·tte m ot sten-
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murar: men kin11i fä r l!lan ickt> h t>lr och h,'\1-
le r \·ilj a se en upp1·aknacl 01111a11 ka 0111 s ko
gen s \'årda ncle o c h bibe h å llande. Stö,·sta 
cl ri iljecl ren fo r ho11cle n 1il l u ppfö ra n d e t af 
stt>1 111n 1ra ,· iir au slippa de föructliga j o rd 
och k11 llt>rst t>narne samt rören i åk ren, kring 
!11·i lka ha11 niiclgas att med sitt a rcler kr )'SSa i 
oändl iga h c 1slopp oc h h1·,n igenom han ser 
si n t id allt för rn yc ke1 m e d tagas ,·id ;1kerkii r-
11 ingcn. '-Jyocl la ren tager ge rna bon sten e n 
u r sitt 11dirott och liigger ele n i mu r fo r au få 
s[1 nwcket större n·md fö r sitt utsiicle. u ta n 
att der1·idlag så noga 1ä n ka p å , alt han m ed 
s,111nna sparar skogen och 111 a 11 a l t e ns ana. 
de1 de besparade trinnetallarne 111 e cl t iden 
bliha lilllrnertr/id. till efterko mmande n l'l
La. '"·W~ 

Omsorgen o m skogen hade ingenting m ed 
uppl{iggande1 av stenmurar att göra . Där
emot torde sambandet mellan ste n murar 
och srenröjning/ nyod ling l'ara direkt i ciLa
tet ovan. Detta uttrycks äve n mycket p recist 
i beskril'ni ngen frå n Förlösa socke11, .\/orra 
'vlö re härad oc h Ka lmar liin , l 8!':i7. "De n 
m esta st{ingscl uppföres a f träd, men de r 
åkerodlingar skett å ste n bunden m ark, läg
ges stenmura r til.l hägnacl ."·101 En liknande 
formulering innehåller beskrivningen ti ll 
Däningclands socken , Kinne1·alcls härad och 
Kro nobergs län, 184\J. Hä r är dock lan t
rn ii taren mycket exp li cit: 

"Hägnader a f stt>n uppl'öras endast å in ägor-
11,:1 i elen 111å11 odlingarna fortgå."'°~ 

De n dubbla ste nmuren synt's därför i fö rsta 
han d ,·ara r esu lta te t. a \· ste nröjn ing / nyocl
liug d{ir m11ren får en seku ndär funktio n 
som hägnad . Skogsbrist har dä rmed ingen
ting a u göra med a nlägga nde L ;w e n d ubbel 
stenm ur. Däremot finn s de t ett klart sam
band mellan skogsbrist och anläggandct m· 
enkel stenmur. 

Ett viss t samband mellan stora präktiga 
ste nmurar, säterie r samt fö rekomsten a1· 
p log finns i rnat.e rialct. Hiir har dock skiftes-
1·erksam het ingen betyd else då ägandeför
hållandena i de flesta fall giir attjorden lig
ger p;t en ba nd. På d essa e nhe ter ha r man 
ocks:t and ra resurser sam t bevekelsegr under 
för au förändra åkerbruket iiu l'acl ett vanligt 
bonde hushåll har. Jag tror också att kom bi-

natio nen av sten 
a1· p log kan vara 
signalera mod e, 
;tåudspe1so11 - s01 

tidens jordbruk 
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nationen m slenmurar och tidigt llYttjande 
ay plog kan vara eu sätt fö r s;iteriägareu att 
signalera modern itel; hä r bor någon - 1'11 

slåndsjmso11 - som iir ,·äl insau i ,·acl elen nya 
tidens jordbruk krä1·er. 111

" 

Sta ten , lagen och stenmurar: 
- ett jämförande exempel av 
svenska och danska myndig
he ters möjlighet att via påbud 
förändra stängselsätte t 
I paragrafl6 i skogsorclni ngen 12 december. 
17?>4-, lägger statell ell ki·av all slengårdar 
och jordvallar efrer hand uppförs deriist !i/I
gång iirjH1 s!Pn. 1742 :u-s rnönstc.:rbyordning 
innehåller också en paragraf om de tta, rn 
22). En massi, · kam panj med syrr.e an ers;it
ta hägnader av tr;i med andra lyper av häg
nader genomförsa,· myndigheterna under 
17OO-talet. 107 Ansträngningarna rorrsartc in 
på 18OO-ralet. År 1858 publi cerade J o han 
.-\rrhenius e n skrift med titcl11 "Om Egofri
clen _jemte an \'isning a u an tigga lervande 
häckar samt art uppföra annan ändamåls
enlig st;ingscl". Skrifte n hä mtar n;iring - lik
som Fa lkmans - i tan ken om elen allt mer 
ho tande skogshristen och försöker således 
propagera för andra typer av stiingse l ftn 
g;irdesg{1rdar a,· trä. Om stenmurar skri,-c r 
.-\ r rhenius följ ande: "Der större masso r ar 
st.en besvära fälten, kan stenen ,·id dessas 
röcljning oft.asl ej härrre a1wii11das ;iu att der
med kringgärda fallen ." '"·' Srenmurens för
och nackclelar_j;irnförs sedan med cli LO fö r
delar och nackdelar som en pla11te rad häck 
kan ha. Till den senares förde l anförs att 
den lämnar rillgång til l Yirke och \'eclbrand, 
sk~inker fälten s, alka under som111arhetta 11 
saml a ll den : 

"gif,·a hela lanclsbpet en ange11ii111arc och 
trdligarc skick. - Ste 11111l!rar, ,äl lagda . ,an
pryda dock p;; l,111gt. 11är e j så nwckct som de 
fu la och ,·idriga gärdes- e ller skidg[1rdarna: 
och i fören ing med h:ick kl11111 a ek bli fia ,·äu 
,·ac kra . De \' ittnar derje1111e alltid 0111 jorcl
brukare11s fl it o ch orntanka, och hiira ses 
111ed 11iije allestädes cler oclli 11gen föranlcdt 
falte11s rensni ng från stenar: - och be l10frc1 

,Ht s:d ,mda rensa y{ira Cä lt Cörefir111es iinnu 
allt för ofta . .\H\ue derlöre odlingsflitcn ,·isa 
sig ,·erksam i 11ppfiira 11dc af till s1ängsel ,-;;] 
lagda slt:nmurar, och förclelar11e deraf skola 
i dubbelt hänseende förni111111as , s:1 ,·äl i elen 
större lättheten att ordentligt k11nna brub 
d e sre11 röjda falte11 . so111 i den å rliga btt11a
d;a11 af sr:i11gsel 11ndcrhå ll ct." "'" 

A, oyanslående ge nomgång torde framgå 
att propagauda och påbud inte hade någon 
slörre effekt. 110 Den generella si ulsatsen hiir 
rimligen ,·ara att så länge det gick a tt auskaf 
fa gärd seh·irke höll befolkningen fast vid 
sina gärdesgårdar a,· t.rä. 

Ehn liar ,·isal alt sLaLliga rörordningar i 
detta ämne ej fick någon effekt i hans under
sökn ingsornråde . annat iin i Lvå socknar i 
nuna Uppland, I-L'\ ll näs och Öster!Ö\'Sta . 
Sockuarmt ,·ar bruksdorninerade och bruks
lt'd ningama hade rnöj ligheler i egenskapa,· 
stora jordägare atr genorndri,·a att stenm11rar 
a 11 lades, i s,fle all spara skog, och clännecl 
försiikra sig om tillräckligl m ed råvara för 
tilh-nkning a1· nödiga rn;iugder lräkol. 111 

1 Danmark Lycks mynd igheternas rnöj lig
h erer att ,·erkligcn genomclri l'a en all mä11 
ÖYcrg,'i. ng från risgärclesg:mlar till j orchallar 
e ll t'r ste111uurar va1·it mer framgå ngsrik. 
(De ua till 1.rors att danska lanclskap slagar 
inte sLadgar någol om hägnadernas halit.et. 
e ller utformning an naL än att 11;ignacler11a 
in te fär ,·ara farliga för män n iskor och 
cUur) . '1" 

.År I :i62 å läggs. i en kunglig befalln ing, 
bönder bosaua i Köpenhamns. Krogens och 
Ah raltamstrups lä11 att anlägga stengärdes-
gårdar för au '"kronens skm·er ikke skal h li
Ye 0delagt afh ugst. lil g,erclscl". 11

:' Finns inte 
sren tillg~inglig skall man amända sig a,· grvJji 
oggmv: gropa,·allar. En ny förordning föUe r 
E,8-l där bönderna på j ylland förbjuds all 
a1wäncla g.'.irdsel till in hägnader m· sä1jord 
och bustomter. De blir också härn·isade till 
grop,mdlar. 1623 och 1648 up prepas 1562 
års befallning för Sj~illaucls del. T elen danska 
skogsfö ro rcln ingen l 687 anger ::; 1 7 arr dä 
skogarna utöclas genom gärdsclhygge skall 
det ii,erallt d~i1 jorde n ä r t j~i nl ig ,mläggas 
g ropa,·,tl lar istället för hägnader a,· trä. 
Ans,·aret fö r anläggandet vilar på bönderna 
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vilka också e n gång om åre t skall uLse fyra 
bönder inom varje hä rad som Lillsam mans 
m e d hä radsfogclen skall syn a gropavallar
na_a1-1 

1695 kommer ett nyt t strängare påbud. 
Alla hägn ader in o m byarna skall på sikt e r
sättas av stenmurar där så är rnc~jligt. 1710 
{irs skogsorclning å l~igger bönderna att :ir
ligen uppföra 3 alnar st.e n mur och årl igen 
gräva och anlägga 2 famnar gropavall. Den
na årl iga byggenskap ~ir norm för en gård 
som är Laxeracl Lill 8 Lunnor h.artlwrn. Brukar 
man en större eller mindre gård skall den 
årliga byggenskapen a npassas efte r gårde ns 
Laxering i Lunnor h.artlwrn. Dessa och ytter
ligare förordningar ägerjuridisk kraft ända 
till år 1794 då en ny hägnadsfrirorclning 
ko mme r. 115 Vid samma tid ku lminerar skiftes
perioden i Danmark. 4 t h 

De ovan omLa lade d anska lagarna o ch 
förordningarn a pftrn in ne r i hög grad om 
mols\'arande svenska . Dock LOrde den dans
ka statens möjlighet a tt se til l att de efterlev-
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des ha vari L mycket större än sven ska m yn
dighete r. Danska bönder var ju genom vor
neciskab och slav nbaandet livegna under störs
ta delen av den period som lagarna stammar 
ifrån . Vornedskab infördes på Själla nd o ch 
Lolland-FaJstcr under 1400-talcts senare del. 
Detta avskaffades först 1702. 1733 infördes 
slmmsbarwdet, m ed liknande bestämmelser 
so m vornedslwbet, vilka ornfaLtade sam Lliga 
bönder i he la det danska rike t. Strwnsbaandet 
a,·skaffas 1788. ALL få en b onde - som h ar 
p li kt att kvar stanna vid sin födelseort från 
sitt 14:e å r och samLidigt också har pl ikt att 
överta t'n ledig arrendegård under ett gods 
- au anlägga stenmurar och gropav<1llar torde 
inte ha vari t. a ll L för svå rt. Svensk aclminis1-
ration ägde inLe mot.svarande eilångsm öjlig
h eLer Ö\'er befolknin gen. Liknande kontroll
möj ligh e ter - som de danska - torde d ock 
bruks;igarna i H {t!lnäs och Ö ste rlö\'s ta h a 
haf'r över sina a rrendegårdar i exemple t 
ovan. 
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KAPITEL 15 

Sammanfattning och diskussion 

Inledning 
Del är nu dags att lörsöka sammanföra resul
ta Len av de o lika delstudier som genomförts 
till e n helhet. Denna h elhet skall sedan göra 
det m<~jligt a tt clisk uLe ra gärdesgårde ns be
t:·de lse över tid samt också i någon mån fö r
söka se , ·ad som hände i tiden efter laga skif
te och 1857 års lagändring. Detta i ett lörsök 
att iiYerbrygga del tidsmässiga glappet mel
lan karto r i tidsskikt IV och det etnologiska 
materiale L. l de t fö ljande kommerjag därför 
att kort repetera deh esultaLe n från de kapi te l 
som bygger på genomgången ,I\- Lillmateri
aler. o;irefte r kommer en aYslutancle diskus
sion att relate ra undersiikniugeus sarnlacle 
1-estdtat mot de i k -ipitel '.-1 inledn ingsvis ställ
da frågorna, samt i n ~'\gon mån försöka wlka 
och diskutera det se11,1 1800-tale ts utvl:'ckl ing 
a, hägnadslwsrå ndet. 

Kapitelvis sammanfattning av 
undersökningens delresultat 

Kapitel 6 
,\\" kapit.f' I (i ira111gick att gä1·clesgårdens -
,t;i11gcl rnccl långt giirclsel (l:'.\ ng-Jagd ) respek
t in:> , 1/ingd Jll('d kort giirdsel (kortlagcl) -
utliredn ingsområcle ,·id seke lski rrer I 900 i 
,ton omf'at rad c liela S1·erige. Gzircksgård 
förekom ej i st örn .. delen al' Ska11c, IJkkinge. 
Halland oc h Bolrnslän. Dock förekom det 
g;irdcsgard - din i 1·,1rt !all h:ignadcr a1· tr;i 
- i dessa landskaps skogssockrnu. Yi lka grän
, ,1r mol Småland och \'ästergötla11cl san!l 
Dalsbnd. Öland saknadt' giirdc,gardar i 

folkminnesmate riale t , rncu gärdesgårdar 
ska ha förekommit i dess nordspets i anslu t
ning till Böda Kronopark.417 

Kaj,ilel 7 
I kapite l 7 redogörs for de n morfo logiska 
skillnaden mellan hon/, och vidja. Hanken är 
ringformad, tilh·erkacl i förväg och träs över 
st:örparet nwdan ,·idjan slås i en åtta orn sLÖ
rarna i rninst tre överkorsningar. Vidjan an
skaffas och tilh·erkas van ligen i sam band 
m ed att g;irdesgå rden sr;i11gs. 

Att stänga med ha nk är det ursprungliga 
sät.rer och ha r också gi\'it upphm· till hägna
dens fu llständiga namn : lwnligiirr/Psgr'irrl. Att 
srjnga 111ed hauk var O\'anligt 1·icl sekelskifte t 
1900. Dock förekom ete r. i båcte Sn~aland och 
Götaland men ej i Norrland . Se karta 8 . 

Hanken tilhcrkadcs av små stamma r, elle r 
k,·istar, a1· en,J 1111ijJems co1111111111is, och g ra n, 
Pil"Prl aliiPs. Srn~1s tam mar av de bägge träd
slagen benämndes lefni11gareller sjnol/sjn-lill/ 

s/HÖI, cxcn1pch·is m lefn ingoch gm11sjm1/. Om·

Sf' tt om d et riirdc sig om sm~tstarnmar eller 
h israr skulle dessa hålla 1- 1. '.Z meter i lä11gcl 
och 1a r,1 15-2,5 C!:'llt imete r tj ocka i grm·
iindf'n . 

Rårnaterialct rensas från sm;'\ sidostii llda 
kl·israr. Endast (" Il lirt'n rllskc1 l;imnas kxar i 
r~tiimne ts topp . Därefter ,·ärms r,hmne11a 
hastigt ii,-cr e ld . Direkt clä ref"ter 1Tids ri\
;imnct ett a11tal 1·,ny n11ll sin !:'gen liingclaxel 
1·ar1"id Iibrcrna ,Lippn. Därd tn snus s_j,1h·a 
liaukcn ,11· I-'.~ l"arrn a och 1Tidna d;imnc11 . 
Den farclig,1 h,111kcn skall hålla en in re dia
meter a, Fi- '.ZO ccu timcter. Värrnebehand-
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]ingen sker f<Sr att göra råämnet mjukt och 
böjligL Dessutom s;igs \';innebehanolingen 
bidra till en ökad 111otstfö1clskraf'r 11101. röta. 
lhidslaget c11 föredras l'ramför gran där så 
iir miijligt. Vidare !'ramhålls au råämnena\· 
en kan vridas kring sin egen längdaxel utan 
fiireg:1e11dc \·~irmning. 

H anken t il lverkades ofta i fönäg utan 
\·,ue sig fysiskt e ller tidsmässigt samband 
med det egen t liga st~i11g11i11gsarbetet, dels 
som vinterarbe te inomhus, framför öppna 
spisen, och dels g;irna som tidigt \'årarbete 
på ntvald plaLs i skogen, med god tillgång pf1 
bränsle . Avsaknaden a\· r u111sligt och tids
mässigt samband med st~ingnin gsarbetet 
gjorde a1 r hanken inte bara tillverkades för 
husbehov utan också tillverkades för a\·salu . 
Rent tekn iskt v,11' elen också helt torr n~ir elen 
förd es ner Ö\·cr störparet. Vidjan, d~irernot, 
\'ar Girsk och fick torka på p lats. 

Vidjan tillverkades av små stam111ar e ller 
kvistar a\' en eller gran. l hela Norrland samt 
i landskapen Värmland, Västmanlands skogs
och mellanbygder samt i nord\'äs tra och 
norra Uppland användes ld1mna vid jor där 
utg{mgsrnaterialet nästa n undantagslöst be
sLOd av små granstamrnar. I ii,Tiga landet 
clll\'~ind es olil111111a vid jo r, där utgå ngsrnate
r iale L best.nd av gran- och e nk\'istar sam t 
småstammar av det senare tr~idslaget. 

Oa\·sctt utg:111gsmate r ia l h istas råämnena 
till vidjor som regel upp på mots\'arande sätt 
som råämnena för hankar. Därefte r , ·ärms 
de b livande vicijorna Ö\cr eld. Skall \·idjan 
a1w~indas okluvm \Tids ele n d~ire l't.er runt sin 
längclaxt"l e u ant.al ,·an· till dess att fibrerna 
släpper varpå den sl{ts runt störparet. i ert 
antal Ö\'erkorsn ingar. Klu1111a vidjor kirs 
som regel efter \·ä rrnn ingen och behÖ\'Cr 
inte Hidas kring sin egen längdaxel Jör c1tt 

ku nna am·ändas. Det är \'ik tigt att 'le n slås 
om st.i'>rparet. rned sin kl m·na sida \'jnd in 
mot störpareL, analogt med tunn- och lagg
band. Däremot måste ele n klu, na \ icijan Hi
d as ett halvt var,· ,·id \'arje i>verkorsning för 
a rt den klu\'lia sidan a lltid skall komma inå t, 
figur 26. 

En granstam som skall auvändas till en 
kl men \'idja skall ha en längd p{1 mellan 0,7-
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1,2 m eter där elen sL{tr i skogen salllt hål'.u 
2 ,5- '.3 centimeter vid rot. Huvuddelen a· 
höjduppgiftcrna ligger i interva llet. 1- 1.:. 
mete r. En grankvist som skall användas (i [ 
d~im nc för en oklrnen, rund vidja bör ha er; 
längd a\ 0,7-1,8 meter, \'anligen 1-1,2 m e

ter. Vidare skall d e n vara fingergrov, lån~ 
och rak. 

KajJtlel 8 
Kapite l 8 behandlar de tdidslag som har 
använts till stiir, gärdsel och stöd . Rnnd a. 
\·~issacle samt ra ndbarkade störar av under
t ryckt gran har arn·änts ti ll giirclcsg{1rdstör 
Ö\·er hela landet. I de omr:tden i lande t där 
enen an tar I räclforrn har detla trädslag. i 
må n av tillgång, föred1 agits framför gran pa 
grunda,· sin bäurc rötbcständighct. P:1 S\·d 
s, e n ska höglandet och på Gotland ha r enen 
dominerat stort fra mför undertryckt gran 
for detta ändamål, karta 10. En gärdcsg{1rd, 
stör skall \·ara omkring 2,1 meter lång, ± 0.'.3 
meter, samt h{tl la omkring :'i centimeter, ± 2.5 
centimeter, i sin g ri'ns ta ände . 

Unga ta llar. Pinus sylrw,tris, forekom som 
stör i Lappland och Norrbotten i de fall un
d e rtryckt gran ej kan fäs . l l\orrlaml och i 
delar a,· S,·ea land, Dalarna och Uppland . 
har dessutom kl111na störar från to1Tfuror 
a11\'/ints. De ua bruk hade i stort sett upphiin 
\·id den tid som f'dgel istornas svar represe n
t.erar. l Götaland , h1l\·11dsakligen Småla nd . 
Oste rgöt:land och Gotland, omnämns au 
stiir togs frå n kärniga och mogna talla r ur 
\'i lka störarna klö\'s ut. Bruket a11gcs ha upp
hört i delar a\· d eua område m e n före kom 
fort farande i J önköpings län. Östergötland . 
Gotland samt delar a\' Kalmar I;i11 . Grova ek
och gra11grenar ha r också arn·än ts . 

De tr~iclslag som hurnclsakligen kommit i 
fråga s01!l giirdsel ;ir i nu niimnd d ignitets
ordning gran, tall och asp, Pojndus /1011ula. 

Gran om11~irnns i samtl iga frägelists\·ar som 
specificerat g~irdscl med angiven tr~idart/ er. 
Tall ~ir minst lika \'anl ig som gran i s\·a ren 
frå n Lappland, NoJT- och Västerbouen . I 
nordliga Lappla11d verka r tall till och med 
ha \·arit va nl igare ~in gran som giirclselvirkc. 
Tall ~ir också lika fre hent f'iirekomrnande 

so m gran för cl 
k alm ar län . As] 
f'ö rekornrnancle 
land , Dalsland ( 

Rötbeständig 
f'ör g~irdsel som 
srö r, då större cl 
takt rned mark( 
d en . Gran och 
såv;d s0111 okl u 
ra ndbarkas, va1 
g;ir clsel skall cl 
annars ta r röta\ 
sel läggs i rorrI 

I de fall kluve 
ur stockar med 
gav 2- 4 gärdsel 
8 gärdsel varv; 
sion som bante 
\'ar grövre än 4 
äncle11 och det I 
.'i- 10 centimete 
\ars grö\'sta ~in , 
fic k man 2 g ~i1 
!igen ur en sloc 
centimeter, i gn 
den for ett. gä r, 
ren ligga på 6-
båcle längre oc 
särskilt o m gär 

J Tur stöd så 
korn till anv~inc 
frågel isrornas 1 
upplysni11garn 
gran och en a' 
\·id nystängui1 
Lappland och' 
björk rned sjäh 
utsträckning. 
stängn ing ban, 
den och togs i 
sel\'irke a\verl 
regel torra nä1 
dimcnsionsre; 
som sattes par 
störparct, typLt 
Dessa hade sa1 
Vid underhåll 
som både var ~ 



m m gran för cleua änclamal i S\·,nen frå n 
E.al rna r hin. Asp är däremot m e r frek\'e nt 
rö rekornmande än tall i s\'aren från \'ärm
lancl, Dalsland och Uppland. 

Rötbestäncligliet har ej sarnrna be t\ delse 
fö r gärdsel som det h a1 för ,·irke a,·sett ti ll 
SlÖr, d,°t stö rre delen a,· gärdslet ej har kon
ta kt med ma rkeu c1;1 det siuer i gärdesgår
den. Cran och ta llgä rdsel a n \'änds klu,·na 
saväl som o klun1a. Okluvna gärclscl skal l 
ran clbarkas, van ligen med tre ränder. Asp
gärdsel ska ll därem ot alltid kly,as då de l 
annars ta r rÖla väldigt lätt. Alla typer m· gärd
sel läggs i Lorrt tillstå nd i g;irdesgårdcn, 

I de fall kl 11Yet gärds cl anv~in els klövs dessa 
ur stockar med dimensione r som van ligen 
gav 2- 4 gärclsel per stock. En stock som gm· 
8 g;irdsel var vanligen deu griivsta dimen
sion som hanterades. En stock klöYs om den 
var grön e än 4 tum, I O ceutimeter, i griivsra 
iiuden och det kluvna g~irdslel höll 2-4 tum , 
5- 10 centimeter, i grövsta änden. Ur en stock 
1·ars griivsta ände ,·ar 4 w rn, 10 centimeter, 
fick man 2 g i~rdsel. 8 giirdsel erhölls van
ligen ur e n stock s0111 \'ar om kring 8 tu m, 20 
centimeter, i grn,-~inden. Den Yanligaste hing
de n för ett g~irclsel p:1 riksn i\'ån anges i s,'a
ren ligga på 6- 8 al nar, 3,6- 4,8, meler m en 
b:1cle längre och kon are Eingcler förekom, 
särski.lt on1 g~irclslel som arn·ändes var runt. 

Hur stöd såg u t och ,ilka triiclslag som 
korn till arn änduing diskuteras också utifdn 
fr:1gelistornas respekli"e lypteckningar samt 
upplysningarna i S\'a ren. Stöda,· lr~idslagen 
gran och e n av stönlime nsion har an \'än ts 
,·id nystängning, både böjda och raka. 1 
Lapp land och Västerbo tte n a nges att sröcl av 
l:iörk med själv,uxrn klvka har anYiin ts i hög 
utstriickn i ng. Stöd som begagnas ,·id ny
stängniug bands på olika sätt in i g~irdesgår
den och LOgs i samband med a n ö,-rigt giird
selvi rke avYe rkacles. Dessa var därför sorn 
regel torra när de bands i11. undantag från 
dirnensionsregeln 11tgör parvis slällda stiicl 
som saLtes pan-is mot ,·a rand ra ,id sidan a" 
störparet, rypteckningarna c och 8 i figur 32. 
Dessa hade samma dimension som gärclsel. 
Vid 11nderhåll begagnades konsebent stöd 
som både var g rövre och som aldrig bands in 

i aj~il\'a gärdesg:1rde n/störparen . Vidare rnr 
h urndprincipen au stöd en togs på p la ts chir 
s~t behövdes. Således var de som regel färska 
sarnlidig t som det inte var så noga o m barr 
eller löwi rke korn til l a nvändning. 

Avsli 1u1 ings,·is kons tateras atr lrädslaget 
gran är ill(imt förknippat med gärdesgårdar, 
som u tgångsmalerial for hank, ,·iclja, slÖr, 
gärdscl och stöd, och a ll granens naturliga 
sydgräns i landet mycket nära sammanfalle r 
med g;irdesgårdens utbredni11gsområcle vid 
sekelskiftet 1900,j ämför kana 11 och karta 7. 

KajJitel 9 
I kapite l 9 ~ignas gärd esgårdens funktion el
la och norme rande rnåLl uppmärksam het. 
Inledningsvis p :1pekas betydelse n a,· de i 
kapitel 7 och 8 framtagna tekn iska specifika
tione rna på gärdesgårdens olika bestånds
delar. Dessa fa r e n norme rande verka n d å 
gä1desg:1rden stii11gs. Cä rdslcts g rövsta iinde 
är det må tt som sr.örhålens inbördes avstånd 
m åste a npassas e fter. Då det första momen
te t inför nystäng11i11g är a tt stö r a 11L 10-20 
stiirpar inses hitr. au giird sle n måste vara 
ungefärligen lika grn\'a för au det forr.saua 
slängningsarbetcr skall löpa ,,;i] _ Är g~irds
lcnas inbördes dimension för olika händer 
det an nars Li rr - cl;'\ ett all lför grnvt gärdsel 
läggs i botten, följt av klenare m·an på - att 
sli.iraruas toppar korsas c1:1 an d ra e ller tred
j e vic\jan slås om och störa rna därmed p res
sas hårt mot gärdslet. Samma sak kan hä nda 
om störparets störar ;i r sinsemellan al llfö1· 
olika, \·il kel i högsta grad f'ö rS\'å ra r d e t fort
satta iläggancle t av giirdsel. O m hank a n
vä nds iir del ä nnu vi ktigare att gärclslens 
d im ensioner överensstämmer någots:llliir. 
H anke n harju e n f-örutbcsr;i rnd inre d iame
ter och hålls dessurorn på p lats av de n u tå t
~ädrande haften i störarna i det enskilda 
störparct. Dessa fj;idrar utåt då de säus ner i 
hål vilka är ,·-formigt. upptagna i förh å llande 
till gärdesgårdens längcl ri kt:n ing, figur ~4 i 
kapi te l 7. för au fä iive r hanken ä r ma n 
tn1ugeu an dra ihop störpare t med handen , 
uj ö,·er han ke11 sam t röra ner de n lill avsedd 
plats på störpare t.. Därefter shipps störarna 
och hanke11 låses i sitt hige av SlÖrarnas 11tåt-
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fjädrande kraft. Diirmed krävs a tt giirclslet iir 
någotså när lika grovt for att stö rarna skall 
kunna hå ll a fast större dele n av a lla gärdse l 
i ett enskilt stö1p a r mellan sig på e tt effektivt 
sätt. 

Därnäst undersiiks p,'l. vilke t avstånd stör
paren saues från vara ndra. I huvuddelen av 
landet tycks ett stö rpa rsavstånd på 11/2 aln , 
0,9 m e ter, ha begagnats. De tta var någo t 
korta re ;in d e 2 alnar som lage n angav. Vid 
närmare analys visar det sig a u majoriteten 
av de småländska rnåttuppgifterna anger e tt 
avs tånd på 2-3 a lnar. Här före ligger in ga 
skillnader mellan den långlagda o ch kort
lagd a gärdesgi1rdens omr[1den inom Krono
bergs län. 

I de kommentare r som lämnas i a nslut
ning till stö rparsa\·s tåncle n fram går att om 
stiirparsavståndet kortades 11{1got kunde en 
brantare lu tning e rhJllas p:1 d e g;irdse l a\· 
standard läng d som a nvändes o ch d ä rmed 
en högre l1i~jd p:1 gärdesgården ernås. Gärds
le ts längd, lu tningslinje n sarrlt a n tale t vidjor 
e lle r ha nkar pe r störpar visade sig också 
p[l\nL 1 störparsa\'Stånde t. 

D~irn ;isr 11nde rsöks hm mf111ga \·idjo r / 
han kar de t n o r malt sat te s på de t e nskild a 
störpare l. En Ö\·en·iildigande majori te t a\· 
s\·aren anger t re rid jo r c>lle r ha nbr so m det 
norm a la. Arn·ä ndes m er än tre stycken på 
,törparct l rnrng:1r de t u r ko1111ne11tarerua i 
fråge listsvare n att detta skall s:it:tas i sam
band med a tt e n högrt' hiijd p;'\. g:irdt>sgt1r
d t> n önskades, \ ilke t i sin tur hade au göra 
ni ed \·ilka djurslag g;irclesg.'1rcle n skulle 
st:inga in,w t' ll t' r ute . D e s\·ar som lörcskri-
1·e r all e ll läg re a n ta l ä n t re ha nkar e llen·icl
.ior am •;indes gör de tta rnecl häm·isn ing ti ll 
att gii rdesg/1rclt' 11 i fråga \'ara\· sämre bcska1~ 
fe nlie l. I;ig1·e och glesare, sam t ,·ar belägen 
inom den c>gna fastigheten och inte i en fas
tighc tsgräns/ råg,'\ ng mo t en gran ne. Det 
,f'na re g:illt-r inte p{1 Cotland cb r den uic,t 
a llmänna giirdf'sgå rdst:ype11 tycks ha u tgjorts 
m· tv.\banclstun . 

\ l (HS\·arnnde undcrsi'ikn ing ,l\ g;ircles
garcle ns h ii jd 111:lördcs. 1-I iir \·isade del sig att 
m,~jor itete n al' gårde,gårdarna sr:ingdes p;i 
l'll hi'~cl so m U1g på lagc>ns mi n im ikra\· p;°1 ~ 
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alnar, 1,2 m e ter, och däru töver. Den valda 
höjden berodde d els på vilke t djurslag som 
gärdesg:1rde n sku lle göra hägn fo r och dels 
o m hank elle r vicija användes. Om hank an
\'ä ndes \'a lcles e n högre höjd e ftersom en 
nys täng cl giirclesg{1rd sjunke r iho p ganska 
sn abbt efte r första vintern s snö . 1-Iankgiir
desgå rdar stängdes så att säga med krymp
mån. 

De djurslag som tas 11pp i samband med 
a tt gärdesgårdens h öj d diskute ras i frågelist
SYaren ä r get o ch häst. Av de li tte ra turhän
\·isni nga rjag h är gör fram går a u d e hästa r 
s0111 gärdesgå rdarna rurn sekelskiftet 1900 
sku lle göra h;ign för var högre och större än 
d e som lagens höjd en gång troligen var an
p assad e ef te r. Av både frågelistsvare n samt 
två litte ra turnppgiftc r framgår att geten \·a r 
ansedd som en duktig khittrare . 

Därri;is t unde rsiiks vilke n lutningslinj e 
som \·ar \'anligas t i frågelistrnate ria le L. På 
riksni\·å gick den na genom 5- 7 störpar med 
en tyngdp11nkt på 6 störpa r. 1110111 den kort
lagda gärdesgårdens områd e in om Krono
bergs län synes en lu tningslinje som g ick 
me llan 2- 4 stiirpar ha \·arir no rmal t, o ftast 3 
störpar. I eu sva r från Dalarna, anges au en 
lutningslin jc igenom I '.Z stiirpar va r det nor
mala. om m;in inte skr tl le stänga för gc>tte r d f1 
e n l11tn i11gsli nje igenom 5-7 stö rpa r arn·än
des. D;in ned antyds att en brantare lutui ng a\· 
giirclslcu c\·eutudlt skulle ku1 n1,1 fungera lika 
bra mo t ge t tt'r som t' ll ökad h iijd. 

Fö reko msten m· stöd undersöks sedan u r 
e tt <1 n tal o lik,1 aspe kter. En inleda nde prii\'-
11ing gii r, utifrån lr:1gclistornas d irekta kra\· 
på u p ph·s ni nga r o m h urul'ida stöd sattes i 
gi11 'Clesg;'irclen d irekt, i samband rnecl au g;i,~ 
dcsgarde11 st:ingdcs. dk1 0111 stiid fö rst korn 
till ,111\·'.incln ing när g;i rdesga rden började 
b li g,1111111,tl och luta, tabell 19. l'r S\ arsfö r
cle lni 11 g('n i tabellen l"r,1mg:1r inte d irek t 
rn°1gol cntnligt rniinster. l 'r komrnc>ntarf'rna 
till ek c11,kild<1 S\ ,tren frnmgå r däremot art 
t'll möjlig \·iig till J'iirst,iclscn:ir att u tg:1 ifr{rn 
markens beskafTen lw 1. .Jorcllagrcrs t j,icldck 
ocli s ten iglret har lw t\'Clelsc> för hur dj upt 
stiirnrn<1 i s tiirpare 11 k,111 sä rtas. n ;\rnwd 
rn,istc uppgiften1a i de cuskilda S\',tren s;it tas 
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i relatio n till o m de h ä rrör frå n om råde n 
som ligger ovanför Högsta Kustli nj en e ll e r 
e j, karta 13. Vidare a ngavs uppfrysning , ara 
e tt fenome n au. beakta i sam m anha nget. P{t 
finsed ime nrj ordar, mFila och fi n mo, sattes 
stiid konsekvent fö r a rt fö rhi n dra att h e la 
gärdesgårdsl~ingde r stjälptes ikull i sam baud 
med tjällossningen . Detta to rde ha 1·arit llog 
så viktigt i hela )Jorrlands kuslland d~ir od
lingsmarken huvudsakligen bestå r av fin
sedi me nt belägna under Högsta Kustlinje n. 
Vinclexponering tycks också h a var it e n ,11'
görande faktor. 

De e nda två geografiska om råden där frå
ge lista ns gnmclfdga verkad e till~impl ig var 
dels s1·aren från Värmland och Dalarna, d iir 
e n överviilcligancle majorite t av sva ren h~iv
dad e a tt stöd e ndast sa ttes när gärdesg:irden 
bö 1:jade lu ta . De ls svare n ifrån Uppland vilka 
unisont hävdade de t mOLsat ta: stöd skulle 
sä.ttas från bö1:jan. 

l tabe ll 20 prövas om de t ur Sl'are n på frå
ge listorna g{ir all förklara \'ad som a1·gii r lrnr 
tä tt - m ed vil ka intervall - stöden sa u es i 
förhålla nde till den lmningslinj e som begag
nades i en nvstä ngd gärdesgård. S1·,u-cn fr,1n 
Kronobe rgs län, den ko rtlagd a gä rdesgå r
dens ornr{ide, ,·isade att stöd saLtes konse k
ven t på varj<" störpa r. SYare n ifrån LTrplancl 
, ·isade an rna n ltiir gä rna a rn·~inde sig m· stöd 
Yilka sattes p;t ,·art 7-8 störpar. l önig t ktt n
de inget genen·ll1 mön ste r urskilj ,ts. Ltlw ll
e ns förd elning rn,°is te såled es förkla ras rno L 
bakgrund a\' samma faktorer som ,11wäncles 
for föregående ta bell: markens besbffe11hct 
och 1·i11clexponf'ring. 

L! r s1·aren s0111 ligger till g rnnd för tabell 
20. ide n t iska med den grupp s,·ar son, i ta
be ll 19 ,u1ga1· ar1 stöd sarres fr.°111 början . 
framgå r också li tt n 11·icla sLöclc11 s,lfles enkla , 
e tl pe r stiirpa r. t' lle r panis pa ömse sidnr 
stiirpa re t. Pan·is satta stöd a11g,11·s som bruk
lig1 i samtliga s1·a r från Uppland. \ ' ;'irnilanch 
e nda s1·ar, som uu,tlar sig i rr:1gan , angaY 
ocksa parYis satta stöd . För lalldskapen 
Lappla ncl . ..\.ngcrmanlancl. \\ister- och Öst
e rgi°>t land . Gotlan d och Halland ang(_T sia
ren att biida prin c iperna kom 1ill ,111öncl
ning. Ciisl riklancl och \';i~1111 a11laml har el t 

svar vardera 1·il ke t a nger a tt enkla stöd a n
v~indes. I sm;tlanclslän en , samt svare n ifrån 
Ble kinge, ange r sam tliga svar som berör frå
gan an e nkla stöd a nviindes. 

Kapitle ts sis ta mått som kom att unde rsö
kas vai- gärdesgå rdens tä thet. Ur tabe ll 21 
kan man möjligen läsa sig ti ll att d e t van
ligaste antalet gärdsel som passerade genom 
ett och samma störpar, frå n botten till LOp
pen , låg i inre rvallet 7- 12 stycken. Troligen 
skulle inter valle t 7-10 vara e tt siikrare m
ta la ncle förutsatt att tre vidjo r a nvändes på 
störpare t. Förhållandevis få frågelistsvar har 
bildat underlag fo r tabellen. Av kom menta
rerna till svare n framgår att en viclja av gran 
ger ett större me llanrum mellan g~irdslcn ä n 
e n 1iclja ay ståltr åd . Ett nytt cljurslag dyke r 
också upp i och med att tätheten u ndersöks. 
F{tr, men även ge tte r, samt deras lamm och 
ki llingar kräver att g;irclesgården är t~it rör 
att dessa in te skall krypa igeno m. 

De skilln ader som framskymtar i materia
let iive r vilka fak torer som påverkade gär
desgå rdens höj d , elen n tl da lutn ingslinje n 
sam t d ess tä thet to rde helt relate ras till det 
ell e r de d jurs lag so m g~irdesg:h clen skull <" 
u tgöra h;ign fö r. Höjden kun de a n tin geu 
regleras geno m all tillföra yn erligare g;i rclsel 
och I iL\jor på de l enskilda SLÖrparc t m ed 
bibc liå ll e n lutningsl inje e ller också kunde 
lu t11ingsli nj e11 Yarie ras rne 11 m ed b ibeh:dlct 
an ta l 1·ic\jo r. I detta sena re fa ll kun de stö r
parsaYst:111de1 också konas n;;go t. Deu ko rt
lagda gii rd esg;'irdc 11 iir e1r bra exe111 pel ,·ars 
b r~u tta lu tn ingslinje s1ä lln gii rdsle1 på hög
kant. Ett korta re g,11·clscl nå r chirmed högre 
höjd iiu e11 gärclscl a1· rnotsva ra 11 cle liingd 
so111 iir lagt i en flackare lutt1 i1tgsli nje . 

T;ithetc11 regle ras mecl arr i förs ta hand 
e tl stiirrc antal gärds(-'] kommer till a111·ii11d-
11 ing per stii1par. I della hd l iir iiHig s1äng
n ingstc kn i k II nclcrordnad iiH' n ot!l han k. 
1·idja och stå lu·acl bygger olika mycke1 p!t 
ltqjden 1icl en i11biirclesjä111förclse. En ytter
ligare faktor som p,hcrbr riil hf' te n är 0111 

gärdsk11a iJ;igges ;incle mor iincle i den 1·alda 
lutniugsl injen e ller 1i1];'\.1~ g;"t O lll lott. 

.-\x~1t,1ni11gs1 is prec iseras den konlagda 
giirdesgårclcn s 11tbredningsomri1de 111orn 
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Krono bergs Lin i karta 15 . '1" Här noteras 
också au hägnads typens trädgå rclsva rian L, 

med särskilt brant lutande gärdsel, ansågs 
vara sv[1r att kbttra iin::r. 1 samband nlt'd 
detta relateras å nyo de cl jnrs lag som sätls i 
samband med ol ika fun ktionella fak torer på 
gärdesg:U·clen. Geten framstfo· som mest p ro
blematisk då elen både hoppar, klättrar och 
kryper. Därnäst följer får och häst. Får är 
generellt sett kopplade till konuuentarer om 
gärdesgårdens täthet. Hästen har direkL bär
ing på höjden. Kor förekommer inte i sam
band med några av de undersökta egenska
perna då de relateras till situationer som har 
med gärdesgårdens kondition att göra. Kor 
bryter sig in, g:1r igeno m sriingsel, alltså d i
rekt mekanisk på\·erkan . 

Kapitel 10 
In ledn ingsvis gås st,ingniugsar betets olika 
ht t\·ud rnoment igenom och h1 1r dessa kan 
fö rdelas och \'a rieras utifrån det antal perso
n er som står till buds för a tt utföra arbetet. 
Resonemanget illustreras me d hFi lp a1· ell 
l~ingre cita t ifrå n ett frågelis1.s1·ar. 

I tabell 22 u treds arbetslagets sam man
sättning urifrån .waren på rr;\gelisra VI 15 och 
Nrn 144, exklusi\·e de svar som uppger a tt 
hank begagnas. Vidare delas st:ängn ings
a rhetet u pp i kategorie rna 11'1// släng11ings
arbete sam L basning a\' \·icljor då svare11 gene
rellt anger en st.atusskillnad m ellan att de lta 
i rem stängningsa rbete, hög stams, och an 
basa vidjor, låg status. l det sena re fallet ä r 
vicljebasaren in te helt at t räkna som full
v~irdig Jlledlcrn i arbetslaget trots att hasade 
,·idjor ä r e n f'öru tsättn ing för arbetets ge
nomförand<". En förs ta tolkn ing av tabell 22, 
utan att enskilda kommentare r till .waren 
ä nnu har beaktats, ~ir att generell t selt be
stod det normala arbetslaget a\· tre personer 
dår två av d essa 1·ar sysselsatta med re nt 
st~ing11ingsarbete sa!llt en so111 basade \idjo r. 
Isoleras a rbetslagets numerär till a tt omfatta 
de personer som är sysselsatta med rl'III sliing
ningsarb!'te fördelades freklensen enligt föl

_jancle: :'!7 belägg för att rent stängningsarbe
re 11tfö rdes av en person, 69 beliigg för att 
d elta arbete som regel ut.fö rdes av td perso-

ner samt '27 be lägg for att tre personer del
LOg. 

Efter en diger genomgång av kommenta
rerna till svaren erhålls en högre upplösning. 
Samt.l iga svar föru tsäuer att de personer som 
är sysselsatta med rent st~ingningsar bete ~ir 
n 1xna m~in . VicUebasaren beskrivs som 1-tjälp
reda, passopp och personifieras av en pojke/ 
barn/ hinna i nu n~imncl rangordning. K\'in
nans :tider kan Yar iera. Hon är a ntingen en 
ung k\'inna, piga, eller också en äldre kvinna. 

GränsiiYerskridande undantag görs i de 
fall clär basaren ä1en ha1· ansvarel för au vrida 
om fotvic!jan: SYCaland och Götaland . 1 mitt 
norrhindska material, frå n dessa frågelistor. 
finns bara t\·å uppgifter om att en kvinna 
svedde band:Järntland och Gästrikland. Orn 
barn anses som könsneu trala skulle cfarmecl 
kunna h~ivdas a tt det kvinn liga inslaget i all t 
stiinguingsarbete \'ar min imalt i Norrla nd. 

Ytterligare en pararnetn sorn påverkade 
arbetslagets numerär var o m störarna hade 
b livit utsatta i fö rväg på h östen. Ett svar från 
1·ardera Medelpad och j önköpin gs län om
talar de tta samtidigt som de redogör for ar
betslagets sLOrlek. I annat sammanhang rela
terar två svar från Värmland att man kund e 
störa ut på höste n . Ytterligare beL~gg från 
Lapplancl , Norrbotten, Västerbotten och 
Jämtland finns redovisade i tabell 25 i kapi
tel 11. 

I de fal l d~i r Yidjo r inte basades innan de 
1-reds o m ,·ar det \'anligt art pojken / barnet/ 
h in nan hade a ns1·aret atL kominuerligt för
se stängaren ( en 111cm) med \'idjor sam t släpa 
fram giirdsel och stör. I Vä rmland , men 
framfö rallt i Da larna och Gästrikland, var 
d et ovan ligt att vicljor basacles. l de td sist
n~imnda landskapen tycks arbetslaget en ligt 
kom mentarerna uteslutande kunna bestå av 
\'LIXlla m~ill . 

I tabell 23 undersöks de h iuills vunna 
resultaten rned svaren p{t frågelista M 146 -
Arbetsförclelningen inom lanthush:t11cc. Frå
ga 4 i dt>nna lista ht> rör exp licit: kvinnl igt 
clel tagancle i stängn ingsarbe te. Bilden av ett 
minimalt hinnligt deltagande i norrländskt 
stä ngnin gsarbete luckras upp i v~isen tlig 
grad. Av svaren på VI 1-!6 framg:1r att alla 
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arbetsuppgifter inom st~i11gn i11gsarbetet ä r 
(köns) kodade: man , kvinna, pojke, Hicka 
och b arn, Det som jag i tabell 22 kallat rent 
sti.i11g11ingsarbeträr att beLrakta som man ligt 
kodat arbete, All t a rbe te som beskri,s i kom
mentarerna som au passa opp, fruntimmers
göra e tc. kan ha kvinnlig kod. 

f fjortoll av S\'aren på frågelista !VI 146 

framgår m er eller mindre tydligt att det be
rodde på hush{tllcts arbetskraftssam1mu1s~itL
ning hurn\'ida kvinnor deltog i rent stäng
n ingsarbete e ller ej, Grnndregeln ,ar au 
hushållet alltid försökte föUa kodningen för 
o li ka sysslors utförande . Fanns då ingen 
man tillgänglig fick en k\'inna ta mannens 
plats, Likas:t om det g~illde eLL arbetsmoment: 
som det ans~tgs au ert barn normalt sett skul
le utföra. Att basa I icljor var huvudsakligen 
en uppgift som en pojke skulle utföra. Fanns 
ingen pojke au tillg~t fick en flicka i rn0Ls1·a
rande ålder utföra delta. Fanns del inte nå
gon flicka helle r gick uppgiften vidare till en 
kvinna oclt d å gä rna n{igon annan ~in h us
modern : en piga el ler en ~ildre hinna, 

I tolv svar anges att hinnor har utförr oclt 
cleltagi1 i a llt sLängningsarbete; både i rent 
st;ingningsarbete samt basning a1· vicijor. Sl'a
ren kommer från J ä mtlaucl , Ångermanland, 
Dalarn a, Västmanland, Östcrg~>Lland, Små
land och Gotland, Lika många s1·ar, wlv styck
en, anger att det: var Ol',rnl igt, eller att det 
aldrig förekom, att hinnor deltog i stäng
ningsarbete överh uvndtaget. 

A1· kommentarerna till tabe ll 22 framgår 
au vidjebasn ing mycket. l'äl n tr en arbets
uppgift som kunde 111Jöras av kvinnor, Ur de 
svar som ligger till grund for tabell '2?, :sJa
lw/1111111, arbetsmoment vilka ing{tr i rent 
stän gningsarbete, kan ytterligare en rad ar
beten so m ansågs lämpliga för kvinnor rns
kas fram , Tolv svar anger au det var vanligt 
a lt kvirrnor fick slitpa fram giirdscl och stör 
till stängningsplatsen. Sex sva r anger au 
kvinnor k11nde fä i uppgift an slå om 1·idjor 
samt ytterligare två där det a nges aLL kvinnor 
kunde rn klyva dessa. Ett svar anger vidare att 
det var vanligt au kvinnor fick samla 1·idjor 
ute i skogen och b:'ira fram dessa till st~ing
ningsplatsen, 

Åt.ta a, svaren b es kriver hinnligt delta
gan de i första hand som au de passar upp 
eller agerar hantlangare ti ll a rbetslage1 i 
Ö1Tigt. Förutom att hålla detta förmodade 
manliga arbetslag med vidjor, stör och gärd
sel var det också 1·anligt all kvinnor fick i 
uppgift att sortera del gamla gär desgårdsvi ,~ 
ket - fdn den gamla gärdesgföden som skul
le e rsättas med e n ny - i h ögar med dugligt 
och odugligt virke, 

Kapitlet avslut:as med alt undersöka huru
l'ida arbetslagets sammans~itLning fiir~indra
des om hank a,wändes vid st~ingningen . För
l'ånande nog uppvisades ingen stiirre skillnad 
i dessa svar j ämCön med om vidja hade an
vänts. Tre svar anger att sLängningsarbeLet i 
sin helhet utfördes av e n person . Ytterligare 
tre svar anger att stängandet utfördes av tre 
personer, Resterande n io s1'ar anger au man 
som regel ,ar två personer. f\,· svaren fram
gfö· också au var man två personer tick en 
störa ut och elen andre sköta det egentliga 
stängancler. Var man tre ans1·aracle man för 
ett störpar var; hel t i linje med de arbetsdel
n ingsprinciper som giillde för arbetslag som 
stängde med vidja, Således tycks hanken inte 
ha medfört n ågon skillnad i arbetets o rgan i
sation, Lrocs att 1idjebasningen försvann som 
clelmomen L Arbetet fö rde lades p1 ecis sou1 
för kategorin rent stiingningsarbl'le, Här LOrde 
hushållets arbetskrafrstillgång ha varit al'
görande . Ett eventuellt samband mellan red
skapet gärdesgårrls/nvk, figur 4'2 , och stängning 
med han kar p åvisas i det.ta samman hang . 
En ensam person vilken skulle trä över han
kar Öl'er ett störpar torde ha varit hjiilp t av 
ett redskap vilket hiill dessa sammanpres
sad e medan lunken fördes ner över stör
arna. 

KajJitel 11 
Detta kapitel ägnas åt analys av un de rhål ls
arbete . I tabell 24 görs en in ledande upp· 
ställning över giirclesgårdens förmodade livs
liingd enligt f'rågel istsvaren. Ylöjligen skulle 
en livsliingd på omkring 20 år kunna sti pu
le ras t1tif'rå11 svarsfördelningen på riksn ivå. 
Efter genomg{tng av kommentarerna till sva
ren skönjs dock en mer nyanserad b ild. Al' 



kommentarerna framgår au gärdesgården 
på intet vis är au r~ikna som en underhållsfri 
hägnadstyp. När en nyst~ingd gärdesgård 
stå tt i ca 10 fö- bar eu antal störar ruttnat av 
i markyran och eLL antal ,·idjor sbppt. Där
med kräver gärdesgården årlig tillsyn mellan 
sitt I O till 20 levnadsår. Vid omkring 20 års 
å lder är den i så pass clåligr skick att relativt 
kraftiga unde rhållsmetoder måste tillgripas. 
På så vis kan elen äga bestånd yuerligare !'i
l O å r. Vid uppnådda 30 å r iir den i så pass 
dåligt skick au \'idare underhåll är menings
löst. De n m:tste ri,·as ner och stiingas om på 
nytt. I denna kronologi har även andra fak
torer, somjordart och graden av exponering 
för , ·äder och vind, betydelse. 

Alla underl1ållsrnetoder begränsas a,· svå
righeten au byta ut virke e llenicljor/ hank i 
en giirdesgårcl utan att fördenskull b ehöYa 
riva ner den . Själva konstruktionssäuet gör 
ju detta sv[trt eller ren t av omöjligt. Under
hMlsrnetoclerna som presenteras i frågel ist
materialet utesluter i stort sett därför ingrepp 
i grundkonstruktionen. De är cfaremot an
passade f'ör att s~t snabbt och enkelt som 
möjligt vidm ak th ålla höjd , stabilitet och 
täthet på g~i rdesgården . Nytt material på
och tillförs gnmdkonstruktionen men detta 
bi ncls n~ista11 aldrig fast. Stöd binds heller 
aldrig h1sr. Däremol sälts de o f'ta i spänll mot 
et.t avruttnaL störpar. Först i och med au kraf~ 
t igt underhåll tillg ri ps \'id omkring 20 års 
ålde r b inds materia l fast - ,·!il att !llärka -
inle i gr11nclkonstruktionen. 

Inget underh:11Isarbete e lle r metod ~ir 
heller a\'sedd au försäua den gamla gärdes
gården i skick som nv. Huntdsakell är all 
~len gör hägn under bctessäsongen . Arligt 
underhåll går därför ur p:t att sticka i kortare 
bitar gärclsel i 11:11 som uppkomm it i gärdes
gården i och rnecl att vidjor eller han kar ska
dals eller släppt. Större hål hotas med att 
risiga gran- e ller en buskar antingen läggs på 
eller sticks in på det skadade stället. En bit
vis ihopsjunken giirdesgård åte rställs ocks,1 
genom att på motsvarande säll påföra gran
och enbuskar. Ibland kan man ovanpå dessa 
lägga längre slanor som binds fast med e n 
lövvidja eller bank i grund konstruktionens 
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bel'inrliga stiirpar. Dessa metoder mntalas 
som au man risar J1å., rnskar JH1 e lle r lägger jJå 
gärdesgården . Till detta kommer att siitta dit 
stöd på ställen där gärdesgården lutar. 

Vid 20 års ålder tillgrips som regel någon 
, ariant a\' ö1m:~töming. Metoden är frekvent 
före kommande i h e la landet och innebär 
vanligen att nya kraftiga störar sätts på ö mse 
sido r av de a,Tuttnacle störparen. De n ya 
störpa ren fästs ihop m ed företrädesvis en 
gra11- e lle r enhank eller mer sällsynt en 
vicUa. Ovanpå denna läggs gärdsel horison
tellt. Gick en övers törad g~irdesgård igenom 
skogsmark e ller gr~insade mot skog kunde 
ytte rliga re underhåll bestå i all man Lillde 
he la ntxna träd längs med eller rent av pa 
giirdesgttrde11. I norra Sverige kallas deua att 
l!'ll/!,go /HI hagen . 

Genom att försr.j~irnföra tidpu nkterna för 
vårbruk och hägnadsunderhåll i svaren från 
f'rågel ist:orna :VI 15, )Jrn 144 samt frågelista 
M I ."JO Arbetså ret i tabell 25 och sedan ut
nyttja de S\'ar på frågelista :VI 150 som satte 
vårbruket i tidsmässigt förhållande till betes
sliippet, tabell 26, kunde föUande mönste r 
urskiljas: Ilägnaclsunderh åll förlades i tiden 
de ls före och dels efter \'årbruket. Likaså 
kunde betessläpp ske b:1de före, ef'r.e r och 
t1nde r vårbruket. Skedde betessLipp \'idare 
ef'ter ,·årbrukets avslutande - vilket var van
ligast - sammanfal ler detta i tiden med häg
nadsunclerhåll. Ur svaren kunde utrö nas att 
det fanns distinkta skillnader mellan d et 
trnderhåll som skedde före v~trbruket och 
det som korn efter. Allt. unde rh:11lsarbete 
som skedde före dirbruket var in rik tat att 
siitta giirdesgårdarna i hjälpligt stånd i tid för 
betessläppet. Grindar och led sattes också 
ut. Detta arbet.e gick relativt snabbt, en dag 
e ller t\':t. De sträckor av gärdesgården vil ka 
var i så då ligt skick att de borde stii11gas om 
- nystängas - risades på nödtorft.igt. Nyst~ing
uing av dessa sträckor skedde i perioden 
mellan vårbrukets slut och slårt:erns påbör
_jande. Nystängning rog 1-2 veckor i anspr[tk 
exkl usiYe nöch·ändigt förberedelsearbete 
som virkesanskaffning samt iord ningställan
de a,· detta till fiird iga störar och gärdsel. 
iVlcd undan tag av de områden där vallning, 
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utstörn ing p{1 hösten eller en a npassn ing ti ll 
e ldfara förekommer sker nystiingni11g i e n 
miljö d är de t fi nns be ta nde djur. 

H usesrnsprotokolle n från de fem militie
hernmanen in om Se111ingh11ndra härad 
gjorde det m ö jlig t a t t med rimlig säke rh et 
fastställa hur sto r ande l a,· hiignadsbest~111deL 
som behöwle Öl'erstöras och nystängas 1·a1je 
år; 2 1 % respektive 14%. I del se11are fa llet 
behö,·de 318 famn ar 11ystängas :1rligen. strax 
ö,·er 5 70 meter. 

Dagsprestatio nen vid nystä11g11 ing un der
söktes i deua samma nhang. En genomgång 
al" d e 63 s,ar, som inne höll upplysningar om 
dagsprestationen , visade at t en l'11xe11 ka rl 
presterade ,15-50 mete r g~i rdesgårcl o m da
gen föntL5all alt ,·cderbörande l'ar biträdd al" 
eu ,·id je basare. Ser ma 11 till de p resta tio11s-
110rmf'r som anges för ko rLiagd g~i rdesg:1rd 
pekar de på en e1·e11tucllt högre prestation, 
strax under GO mete r. Vidare 11ppgal' e tt Sl'ar 
a tt de t g ick en hall- g:111g till s:1 snabbt att 
stänga med hank än 11101 om en ,·idja a111·~in
des. Ytte rliga re eu srnr angav samma lörh ,'i l
lancle o m järn tr;1d anl'ä11des istäl lct för l'icl
ja. Sätts ele n no rmala dagsprcsrationen ti ll 
:"iO meter oc h jiimförs med de 570 meter 
11yst~ingni11g som kr~ivcles i Scminghunclra 
blir resultatet a ll cletra torde ha klara ts p;, 
11-12 dags\"erken . 

Ka/JilPl 12 
Detta kapitel ägnas frågor om materia lå t
gång. Då ingen av h 111·11dfr:1gf'listorna, tvi 15 
eller t\m l <l•I, in nehåller någon explicit frå
ga orn \'are sig hur , ·irkt'så tgången beräkna
clcs e ll e r hur sto r ande l av det gam la l'irket 
som kunde åtcram·ändas, är det endast någ
ra få procent av s1·a1-cn som berör detta. Av 
undersökningen fra mgår a u de t in te n1r 
någon större skillnad på hur de ua beräk
nades mellan en 1:1ng lagd och en konlagcl 
gärclesgå1d. Vid jämförbar h öjd och tiith e t 
torde tre gärdsel per störpar vara en ri mlig 
siffra förmsall att allt ,·irke togs nytt. Resul
ta tet Sl)' rker också mitt tid igare antagande 
om a tt det tekn iskt setr inte ~ir några större 
skillnade r mellan lång- och konlagcl gärdes
gård; samma 111a re rial , av lika cli111c nsion och 

sam ma a ntal ,·icljor a twä nds. Dt'n största 
skillnaden rnell a11 kon- rcspektil'e långlagd 
gärdesg:1rcl ligger i del fa ktum a lt gärclslenas 
längd ,·arie rar. Vidare om fler än ett gärd e l 
fö r kortlagcl och fl e r ii11 två gärdsel för en 
1:rnglagcl giirdesgårcl används för all f)11la lut
n ingsli1uen . I det senare fal let trorjag all eLL 
;itgå11gstal på fyra gärdscl per störpar torde 
l'ara tillä mplig t for en långlagd g~irclesgård . 
\'äl a u 111ärka har cletr.a ingen som helst i1w er
kan på ele n volym , ·irke som åtgår på e n ,·iss 
str;icka. Vidj~imförbar höjd iir de t e ndast gii r
clesg:1rdens täthet som ger utslag på volyme n. 
Genomgången pekar ,·iclarc p:1 a LL en hög 
andel a,· det garn la virke t rr:m en gärdesgård 
som skall stä ngas om går a ll å teranvända: 
runt 2/ 3 av gärdsle n och en stör per stö1var. 

Ta bf' ll 28 bes t,°tr· ,11· e n uppst;i! Iniug av 
rnlym uppgil"te r lt iimtade ur skogs- och lant
bntkslitteratur från perioden 187,1- 1923. Ur 
denn a k1111de l"öUa ncle slu tsatser d ras: De t 
:ngick s trax 11nde r 5 kubikmete r ,·irke per 
I 00 meter gärdesgå rd f{ir au uppföra en 
gärdesgård m o ts1·ara11dc de sorn beskri,·s i 
fr:1gelists1·aren. En siffra på öve r 5,5 kubik
mete r per I 00 meter torde däremot ,·ara 
re presentati ,· for e n gärdesgård stä ngd med 
:1tminstone 12 g~irclsel ige nom ett störpar. 6 
kubikme tcr l'irkc per I 00 meter torde kun
na n ~i rma sig de11 \"(Jlym som kriil'des för e 11 
r~il giirclesgård stä ngd me d hankar . 

Kaj1itPI 13 
l cleua kapitel redogörs for 11pp11 1iitningarna 
a,· häg11adslä ngder i kartmaterialet från de 
tre unde rsökni ngso111 råcle11a. De totala h~ig
nadsmängde rn a i sanuliga undersöknings
områden ökar Öl'er tiden. (Se ,iclare nedan) . 
Sä tts miitklassen rikr,rhiig11ad i fö rh,illande till 
de n i nhiignacle :1ke rarealt' 11 - för respektive 
undc rsökni11g~omr:1cle - bli r bilde n något 
a11 no rluncla vid e 11 jämförelse Öl'er tiden. I 
l',\sätra ökar åkerhiignacle11 me llan tidsskikt 
Il och III , 893 me ter till 102-t meter, me n 
minskar fö r tidsskikt TV, 240 me ter hägnad 
pe r hektar åker. Den na minskni ng kan till 
största delen förklaras med den agrara re\"O
lutionens genon1brotL. Cirknla tio11sjorde11s 
inlora11de få r stor e ffekt niir kvoten åkerlt iig-
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nacl per hektar åke r framräknas. 
I Semingh u ndra ökar åked1ägnaclen me l

lan Lidsskik t l och 11 , från 161 meter till 188 
meter per hektar :1ke r. I tidsskikt 111 är den
na åter i nivå med tidsskikt I , 1 fi2 meLerjäm
lört m ed I G I meter. I tidsskikt IV har den 
sjunkit ytterligare: 129 me te r. 

l Gudhern är niv:111 i ston konstant över 
tiden . Kvo ten åkerh ägnad per areal {1kcr 
förändras inte. Dock ligger tidsskikt l l~ig re 
än reste rande tid sskikt; 71 meter jämfört 
med 98 , I 00 och 10 J. meter \'i lkc t ~ir ett re
sultat av skillnaden i redoYisningssäu för 
hägnad beläge n inne på bytomten mellan 
kartor i tidsski klen I och Il. 

J ämförs mätklassen r'!lmhritnrul i procent 
a\' den totala hägnad sl~i ngden över tid -
ino m och mellan 1rndersökn ingsområdcna 
- befinns d e nnas a ndel vara förvånansYi1n 
konstan t över tiden. Generellt ligger d e n 
run t 50-60%. De tra to lkarjag som au gär
d esgårde ns g rundläggande funk tion - att 
skydda åke rns gröda mot betande djur - be
stfö· över tiden. 

F iirekomsten av hägnaclslag - elen frivil
liga överenskommelsen mellan två byar att 
in te stänga gä rdesgård i rågången mellan 
byarnas inägomark - anse rjag förs t f'rämsL 
styrs av de natur- och kulturgeogra fiska för
utsättni ngarna . H ägnadslag förekommer i 
;i lla tre undersökningsomddena. Att häg
na clslag inte är mer frekve nt förekommande 
i l\'ys~itra beror he lt e nkel t på au b yarnas 
in{igomark int:e f)rsiskt g ränsar Li ll \'a ra nclra . 
Dock ka n d e samhälleliga noruterna spela 
in . J ag tror att de har gjort det vad gäller 
Sem ingl111nclr;i med ;ivseencle på elen effekt 
s0111 sä teri b ildningen får. Hägnaden fi'u- hiir 
funktion som statusmarkör Yilke t till e n d e l 
skulle fö rklara minskningen i förekomst
frehe11s av lt~ignadslag mellan tidssk ik t 1-11 
i Serninghunclra, 87% till 67%. I Gudhern är 
förekomstfrekYens ko nstant: över tid för tids
skikten 1-1 11. Al la byar är involve rade i häg
nadslag. 

Ser man till d e i teorin inbesparade 
str~ickorna av h ~ignad minskar de i tidsskikt 
fil för både Semingh11nclra och Guclhem. T 

Semin gh unclra m inskar de från 552 me ter 
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till 442 m eter i tidsskikt IIT. H ägnadslagen i 
Semingh11ndras ängsmarker står för d en 
största delen av bortfallet, från 425 m eter i 
Liclsskik t I till 260 meter i tidsskikt 111. Art så 
ä r fa llet vi ll jag hiin fii ra ti ll e n över tid til l
tagande foderbrist. 

De t som är m est sl{1ende i _j~imf'örelse mel
lan Gudhem och Semingl111ndra ä r dock den 
stora skillnaden i längden av elen inbespara
de gärdesgården som sarnarbetet orsakar. 1 
Gud hem år de 5-6 gånger så långa som i Se
mingh 1mclra; 3173, 3351 och 2100 meter i 
Guclhemj~i111fört med ?i!'i2, fJ70 och '120 me
ter i Semingh11nclrn Liclsskikt I- Ul. P:1 grund 
av begränsningarna i kartrnateriale t för tids
skikt [V har dessa 11t:esh11i1.1; 11 r resonemanget. 

Frågan om e nsk ifte t och laga skifLe ts in
verkan på h ~ignaclsmän gclerna har j ag för
sökt besva ra genom attii111föra elen h~ignad 
som jag fakt.iskt rnätt upp i kartor från tid s
skikt IV med m ots\·arande sLräcka av skiftes
linjn och skifteslinjer i rågång. J ag har \~d are 
närma t mig frågan ur en underhå llsaspekr. 
Medför skiitet att d et b lir me r e ller mindre 
hägnad att underhålla när väl skifte t är ge
nomfört? Fördelat per brukareh igare är det 
rnest plausibla resnltatel a tt byar i Semin g
lrnnclra Ilade a ll t a tt \"inna på att skifte ge
nomfördes, 3524 meter fö re skiftetj ämfön 
med 2788 me rer i Labell 35s kolumn 1 samt 
J 25fi meter i kolumu 2. 

l\'ysät.ra skulle trol igen också tFina på 
detta; 2514 meter fö re skiftetjäm fört m ed 
748 meter efter skiftet. f\1fest förvånande är 
art C11dhem ur denna aspekt inte skulle tjäna 
något a lls; 140h meter före skil'ter_järnfört 
med 188fJ respektive 1264 meter efter skiflet. 
Här hamnar man på samma ungefärliga 
ni,å före som efter skifte t. (Se vida re nedan. ) 

KajJitel 14 
I kapite l 14 unde rsöks om skogst illst)\ nclet 
ha r någon inverkan på h~ignadss~ittet. Un
dersök ningen koncentreras huvud sakligen 
till de tre unde rsökningsornråden cl~ir serier 
a\' ;i]dre storskaliga lanu11äterikartor genom
gåtrs: l\'ysätra, Seminghunclra samt Gucl
hem. Uppgifter ifr:m kartorna, sockenkarte
beskrivningarna samt husesynsprotoko llen 

l'rån Semingh1 
giska utvecklin 

Fö r periode 
:\'ysätras byar 
egentlig skogs 
at.ionen dock 
!igen r~1d e r de 
medan h~iracle 
gärclsel till hu 
tag. Brisl clefi 
som a ll antine 
heLerna/ sortin 
tirn m er sakna 
hem måste clä 
på ved, gärd s, 
som e n proclu 
hålle t. På en ; 
30% procent a 
när chirmed a l 
Ian tm iitarens d 

\·ed ti 11 lrns bell 
se] till h usbcl 
,om angavs hJ 
men l, represe i 
Bvarna Brunn 

I 

måste D1 allt s 
ke11 Billingen 
härad , dit H ö1 
111il. 

För periocle 
på skog vara , 
som hel h et. l\ 
om vissa sortin 
ga ndet a\· R o : 

inneburi t a ll s 
kolning u tövt 
grO\·- och en l: 
belagd illorn, 
Tjii ra , pottas~ 
fö r a\'salu vid 
n ingen lör a\s 
ta le r rnecl;in p 
talet t il l. 

Husesynsp1 
giir d e t miij li § 
lör de fem rni 
har tirnmer n 
a\' hemrnane1 
rio clen ut. O tT 
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let 
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från Se mingh undra samm anförs i kronolo
giska u t,·eckli11gsscheman fö r rn1:je område. 

För perioden I fö0-1700 t1ppvisar rnrke n 
.\ysätras byar PI le r Se minghundras någon 
q1;ent lig skogsbrist. I Seminghundra iir sitt1-
atione n dock nagot m e r di\'e rsifi e racl. T ro
ligen r;°1der det en viss lokal brist på timmer 
medan härade t i sin helhe t. ton.le ha ved och 
giirclse l till husbehov med 11 ågra fä 11ndan-
1ag. Brist definie ras i detta sa111ma11hang 
som a tt antinge n ett, flera e ller alla nyttig
heterna/ sonirnenren brärnffed , g~irdsel eller 
timmer sak11as inom byns rågå ngar. Gucl
hf' rn måste däremot riikna in en lob 1 bri st 
på ved , gärdse l och timme r t ill h11sbcl10,· 
,om e n produk1io11sloruts~illning i sj~ildn1s
h;d le t. På en areal a,· 692LI hekt a r saknadt' 
:10% procent a,· denna alla tre sortiment och 
när d iirmecl all berrakta som skoglös e nlig t 
l,mtr11ii1 r1rens definition. 70% av arealen hade 
1·ed till husbehm·. 35% a1· arealen hade gärd
se l t ill husbeho1·. Toreswrp, den enda by 
, om anga,·s ha gott om skog av alla tre so rti
men L, rcprese ntt'rar endast 8 ,5% rtv art'alen. 
B~·arna Bru nn hem , Högstena oc h Segcrsrad 
måste f~'I a llt sitt 1·irkc 11t5ynat p ,1 kro11opar
ken Billingen eller också köpa de t i \'artofta 
härad, dit l lögst e naborna hade mer ~in 1 1 ~ 

m il. 
För periode11 1700-1850 torde ingen brist 

på skog ,·ara a11 be fara fö r Nysätra socken 
som helhet. Möjligen kan det ht1 bli1·it ont 
o m 1·issa sorcimenr där byarna låg tiitl. An läg
gancl c1 av Robertsfors bruk 1756 LOrde ha 
in neb11rit au skogen började nynjas ~il'en fö r 
koln i ng utö1·er li usbe lim·. En ntttencl r i,·en 
g ro1·- och enbladig såg för husbe ho1· linns 
be lagd iuom socknen i början a1· 1800-ta let. 
lJ~i ra , po ut1ska och salpe te r ha r tillve rkats 
för al'salu l'id sida n al' triiko l. Tjä rtilh-e rk
ninge n föraYsalu började redan unclt' r 1700-
tale t medan po ttaska och salpe ter hör 1800-
talet till. 

Husesyn protokolle n fran Serniughu11dra 
gör det möjlig t au följa 11t1 ecklingen i de talj 
fö 1· de fem militie hemmane n. Inge t a1· dessa 
har timme r niir pe riode n inleds. Endast e u 
al' hemmane n har n ·d och g~irdsel hela pe
rioden ut. Omkring 1750 rappone ras frra a1· 

fem hemman va ra helt skoglösa samtidig t 
som de f)'l<I - en ligt protokollen frå n sa111H1a 
tid - ilade 8939 famnar elle r strax iil'er l.fi 
m il tr~igä rdesg:1rda r an underhålla . Allt vir
ke fäs genom köp e ll er u tsyni 11g. Inger av 
d essa frra boställen har h e ller någon skog 
l 00 :1r se nare s,trntidigt som de e nlig t proro
kollen alla fortfarande hade trägä rdesgå r
dar. ITemmanen har haft mella n 1 1~- 2 m il 
till häradsall111ä11ningen samt upp rill 3 mil 
rill de platser chir de kunnat kö pa 1·irke. 

För C11clhe ms del tycks situationen fön·iir
ras under motsl'a raude pe riod. Frå11 slu tet 
a1· 1700-talct fram till 1822 totalfre dades 
större el ler mindre delar a,· k ro noparken 
BillingeJJ rråll utsyningar. Fdtn slute t aY 

perioden i\te rlinns rö r forsla gange11 ste n
murar insprängda, som kortare ell er bngre 
scr~ickor. mellan u tri tade träg~irdesgårclar pa 
td laga skifteskartor. 

Hilde n m· en tilltagande skogsbrist i fralll
for allt Cud liem , m e n ii,·e n Sem ingh1 1ndra , 
j ämförs med de11 bild av skogstillstånde t som 
sockenkartc: beskrivn i11garna gt>r, tl'å fr·:rn 
Cudhem och fe m för Seminghund ra. 1 Cud
hellls 11·å socknar rf1de r e n s1·år skogsbrist . 
Trot. detta anger lantmätaren a tt gärdesgfö-
dar ,11· lr~i ~ir den 1·a n ligaste hiignade n. Sten
mu rar fö rkommer sporadiskt. [ Se rning
hundra ha r t re a,· fe m soc kna r skogsbris t. 
För ,tlla Fe m socknar anges a ll träg~irdPsg:1r
dar iir de t 1·,111liga st~ingsclsättet:. Endast frå n 
de trn socknar, 1·il ka inte anges ha skogsbris1, 
0111niirn11s att ste nmurar fö 1-e komm e r spar
samt och c1:1 framme 1·id tomterna. 

Diirnäst höjs blicke n till riksplanet genom 
rtlt g ra nska vad Övt' rclire ktiiren för LanL
niäteriet, Lurh·ig B F,tlkman , har art siiga om 
skogstills tiincle t i sin I 8:'i2 ut ko rn mt skrift 
"Om S,H0 nska skogar nas 1ut1l'arande till 
stånd och de ras inflrtancle på la ndets fra m
tid '' . I skriften u tpekas ki ftes1-cr ket och 
stängsclskylc!ig lieten soni e n ,w de stora o r
sake rna ti 11 skogarnas I illbt1 kag:rng. Fra mför 
a ll L pe kas I i !Lim pn ingen a1· ski ftes tadgans 
13:e kapit e l och 7:e paragraf tll som s~irskilt 
be tydelsefu ll i samma nha nge t. 

Lr cita te n a1· landshö1·dingarnas fe mårs
he rii11 e lser i Falkm an s skri f t rrarngår a n 
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skogsbrist råder i södra och mellersta Sve1i ges 
slättbygder. Trots detta uppges triigiirdesgår
dar vara det dominerande stiingselsättet. En 
kontroll i sex sockenkartebeskrivningar från 
Östergötlands slättbygder och i treuon dito 
från Skaraborgs län styrks denna bild. Tr~i
giirdesg:1rdar är den dominerande hägnads
metoden t rots au de t stora fl e rtale t av sock
narna är skoglösa. Virke fäs genom köp och 
utsyning. Dock framskymtar framföralltjord
vallar (gropavallar) som något som de bägge 
gamla västgötalänens sliittbor har börjat be
gagna. Detta framgår nr både socken kane
beskrivningarna och av landshövdingen i 
Älvsborgs liin, som f al kman citera r. Sten
mnr,1r uppges förekomma men är ej så van
liga. In tressant nog är det just frågelis tsvaren 
ifrån Västergötland och Dalsland som om
talar att gropavallar har anviin ts. Vidare an
ger frågclistsvaren foin Västergötland att det 
fan ns en marknad för bank p,'t slättbygden 
samtidigt som band av långhalm , dghalm, 
har kommit till användning . .)ordvallar och 
halmband tolkar jag som uts lag a\' en svår 
och långvarig skogsbrist. 

Efter att ha redogjort för skillnaden mel
lan en kel och dubbel stenmur gårjag igenom 
vad tjugofyra sockenkanebeskrivningar från 
Småland har att säga om stän gselsätt och i 
vilka sammanhang dubbel stenmur anläggs, 
appendix D och figur 55. Dubbel srenmnr 
kan entydigt kopplas samma n med s1enröj
ning av gammal åkennark och nyodl ing där 
de som regel återfinns i karnen r unt dessa 
ytor. Hägnadsfunktionen är sekundiir i för
hållande ti ll stenröjningen som primärt be
fordrar anläggandet av sten m urar. Således 
har anl~igga ndet av dubbel stenmur inget 
med skogstillstånclet att göra. Däremot har 
enkla stenmurar ett tydligt samband med 
skogsbrist. 

Ökade gärdesgårdarna över 
tiden? 
und ersöknin gens grundläggande hypotes 
~ir att h ~ignaderna ökade över tiden som en 
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logisk konsekvens av bef'olkningsökn ing 
som i sin tur leder til l ökad uppodling. Den 
av hypotesen givna huvudfrågeställningen 
blir då att rnecl riml ig s~ikerhet försöka fasc
ställa hur mycket giirdesgårdar det l'a11ns \id 
undersökningsperiodens bö1jan respekti\·e 
slnt samt all ange - förutsatt att hägnaderna 
ökade - liur sto r ökningen \'ar. 

Enligt uppmätningarna av de äldre stor
skal iga lantmäterikartorna ökade elen tota la 
mängcle11 hiigmtd iiver tiden i alla tre 11nder
sökningsområdena. Från tidsskikt Il-IV öka
de den tota la m~ingclen h~ignacl per hektar 
cl\' den totala arealen i :-Jysätra från 12 meter 
per hekLa r ti ll 26 me ter per hektar; en för
dubbling. H~ignaderna i Sem inghunclra öka
de också under m ot.svarande p eriod från .1 l 
meter per hektar till 67 meter per hektar, en 
ökn ing på 30%. I Gudhem, slu tligen, för
dubblas hägnaderna och ökade de fråu 26 
meter per hektar till 49 me r.er per hektar. 

Denna tre nd beläggs också i husesynspro
LOkollen från de fem militiehemmauen i 
Seminghundra. Adde ras den totala l~ingden 
g~irdesg:1rd från det första året i respektiYe 
protokollserie (appendix 13) erh[tlls tillsam
mans 8498 famnar. Dessa har ökat ti Il 16421 
famnar om motsvarande addi tion görs av de 
gärdesgårdshingde r som uppges vid respek
tive series slutår, vilket i det närmaste är e n 
fö rdubbli ng. Ser vi till de hem man som har 
de i å r räknat längs ta protokollsserierna . 
Norrby, Velarnby och Krogsta, har dessa tre 
ökat sina gärdesgårdar från tillsammans 
4603 famna r til l 11 210 fa mnar. De ras h äg
nadsinnehav har nästan ökat 21h gång un
der en period på ca 130 :1r, från 1720-talcts 
m itt fram till 1800-Lalets m itt. 

Då de äldre storskaliga lantmäterikanor
ua och husesynsprotokol len u tgör två av var
andra oberoende kälhnaterial - där de sena
re är resultatet av faktiska uppmätningar a\ 
underh ållspliktiga gärdesgårclslängder - an
serjag att undersökningens hypotes om öka
de hägnader över tid är positivt be kräftad. 

Naturgeo 
trädessyst 
på hägna 
I kartrnateri , 
detta avkasta! 
mellan und< 
disponera si 
si!Tervärdem 
dersöknings< 
vara en kom!: 
förntsätLning 
'\Ja tu rgeogr~ 
delning inon 
gör hyns möj 
fördelar när 
det att en san 
hägnad stän 
med minsta • 
rna faktorer 
samarbete ö 
nadslag. 
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kring åkern 
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Natu rgeografin och 
trädessystemens inverkan 
på hägnadslängderna 
1 ka n materiale t, sam t d e siffen·ärrle n som 
rleua avkastat, går de t vidare att se skillmtdt' r 
mella n und ersökn in gsom rårlena sätt a tt 
dispo nera sina h ~ignad er vi lket a,·speglas i 
siffervärdt'n a. Skill naderna i respekti\'e un
dersökningsom råde stanYärde bedömerjag 
,·ara e n kombination ;w dels naturgeografis ka 
fönits~ir.t ni nga r och dels skilda trädessyste m. 
:\lat11rgeografin och odliugssubstratets fö r
delning ino m den enski lda byns områd e aY
gör byns möjligheter att 11tnyt~ja geometriska 
förde lar n~ir rle etablerar h~ignadssyste me 11 i 
det a tt en sammanhållt'n cirkulär iJ1ägornarks
hägnad stiinger kring stö rsta m~jliga areal 
med minsta möjliga längd gärdesgård. Sam
ma fakto rer styr också möj ligh eterna för 
sama rbete ö ,·er bygränse rna i form av h äg
nadslag. 

Trädessystemet ~ir däremo t a,·görande för 
hur mycke t mark so m be höver brytas ti ll 
åke r vi lke t i sig fa r konsehenser fö r h 11r 
mycke t hägnad som åtgå r. Två- och tresiide 
måste dels u tnyt~ja mer ~1kerrnark än e nsäde 
och mås te rlessu tom a,·d e la å kergärdena 
från varandra efte rsom triidesgiirde t/ na u t
nyttjas till be te. H är kan byarna dock spara 
in hä.gnarle r genom li iignadslag vilket. fram
träde r mycket tydligt för speciellt Cudhems 
byar 111t•n ;i,·en i Seminghundrn. Mätklassen 
åkerhiiK11ad höll sig tämlige n konsta nt öve r 
tide n och u tgjorde 50-60% a,· elen totala 
hägnaden för ,·arje tidsskikt varförjag anser 
d et rim ligt a t L påstå au g;:irdesgårdarna först 
och fr~i rnst är knlllna till inägoma rke n \'ilka 
de skyddar mot be tande dju r. Denna pro
cents<1ts skulle troligen va ra högre då hägna
der vilka slä nge r kring åker och samLidig t 
står i e n d gå ng har fö rts t.ill m;:itklassen häg0 

nad i rågr'l.11gi mitt. mate,·ial. Ylä tklassen åke1° 
hägnad inklude rar ;:i ven e11 del ängsmark -
ibla nd avse, ·ärda a rt'aler - vilken ligger be
lägen in om samma hägnad so m stänger 
kring [1ke rn. 

Ur materialet går d e t. i Il.Le att fas tställa vad 
som ha r haft sLörst inverkan på hägnaderna, 

naLurgeografi eller tr;:idessy tem. Båda fakt o
rerna har betydelse sam tidigt som de faktiskt 
avspeglas i tre ol ika ocllingssystern d iir både 
:1kerbruke ts an del a" elen to tala ekonomin 
och h ote n mellan inägor och utmark skilje r 
sig {i t. 

Effekterna a,· nyodling , byarnas in re ex
pansion, , ·arie rar över tide n. J ett in ledande 
skede bryts ny åker- inte sällan ur föru l\·aran
de iingsmarker - un d er tid spress. Arbetet 
med 11yoclling måste j u h el t e ller de lvis a n
passas ti Il de t idsrarnar som jorclbru ksåret i 
iivrig t sätte r, var fö r endas t mindre area ler 
kan nyod las \'a 1je :1r. Delta resu lterar som 
regel i små in hägn ade areale r vilka ti ll fälligt
vis dra r upp hägnaclsm;:ingde rna . :Vlecl tide n 
kan åkrarna grad\'iS göras större till ytan och 
d å uppstår också ett rö r hägnadsåtg{1nge n 
mer g)'nnsamt geome triskt förh ållande . 

Blev de ökade gärdesgårdarna 
en belastning med tiden? 
För au på eLL meningsfullt ätt kunna disku
te ra elen i kapi tel 3 ställda frågan om h uru
vida gärdesgå rdarn a ökade i så pass hög ut
sträckn ing att de blev en belasU1ing och där
med tvingade fram en övergång till andra 
metode r att åtskilja betande djur fråu växan
d e g röda (vallning och tjud ring) e ller att 
n ya hägnaclstype r togs i brnk (stenmurar 
och gropavallar) - och samtid igt ge dign ite t 
å t anförda a rgumen t - är de t n ödvändig t a tt 
först och frä mst fast •t;:illa mä ngde n gärdes
gårdar på riksnid samt hur mycket virke de 
innehiill. De nna virkesmängd får sedan bil
da bakgrund å t ele n e fterföljande diskussio
n e n om d e t går att urskilja någon enskild 
fakto r - lid , arbe te och virke - som eventuellt 
kan vara be t;:im ma nde för om gärdesgår
da rna kunde ha blivit belasta nde fö r det e n
skilda hushå llet. 

Mängden giirdesgårclar och deras virkes
behov vid sekelskiftet 1700 och 1850 
På grnnclval av de resultat som fra mkommit 
i undersökningen är det möjligt a tt a pproxi
ma tivt göra en ber~ikning av h ägn adsläng
derna på riksnivå. Crunclförutsättningen för 
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en s:td an beriikn ing är gärd esgårdens tek
niskt normerande mått. Und ersökn ingens 
delresulta t visar att de t inte är någon skillnad 
i 1aleL av dime nsioner på de t virke som korn 
till användning 1id gärdesgårdsLängning. s:1-
lecles cl rar e n kort- respektive lå nglagcl gär
desgård lika rnyckeL 1·irke vid j ämförbar höjd 
och tfahet. Variationen i höjd och tfahet to ,~ 
d e ha 1·arit mycke t li te n fram till tiden före 
1850 då det for fö rsta g{111gen blir tillåtet au 
ge nom avtal ändra sådana detaljer. 

An ioncle na kring 1800-ta le ts m itt sa m
manfaller någotsånär väl i Liden med mät1·är
deua i karto r i tidsskik t 1\/ ifr:111 undersök
ningsomr/ide na Nys~itra, Se minglrnndra och 
G udhe m. \!JäL1ärde na fö r tidsskik t TT - å r
tio nd e na kring sekelskifte t 1700 - har e n 
mycket god tidsmässig sa mstämmighe t un
dersökningsområdeua emella11. 

Diirmed skulle denara mii jligt att göra e n 
riksLäckande be rä kning fö r hur många kilo-
111etcr hr111kg;iirdPsgård det fau ns p .°t riksni1·:1 
l'icl d essa tl'å tidpu nkte r. \1ecl hjä lp a1· Spo r
rong 1()97 och .Jan sson 1998 sa m t a real
uppgifter ifrån Sl'eriges nationalatlas harjag 
l'örde la t läne ns a rea le r i l)•ra grnpper på 
grundl',t! av trädessysLem och ku lturgeogra
fiska förnts~ittninga r. '1" För de område n av 
lande t so m i sLO rt saknade agrar bebyggelse -
främst de lar av ~orrlandslänen men ä1·en 
Dalarna och V~inulands Ein - har_jag mins
kat dessa o m råde ns areale r. Li kaså ha rjag 
111.eslutiL Ö land och Giitt>ho rg och Bo hus län 
h elt. Blekinge, Tlalla ncl sa m t Skå nes län in
går dock rned delar a1· sina ,1re,t!e r. H ela 
derra sifl e rmaterial finns red<wisat i a ppen
d ix E. 

Grup pe rna består dels a\' tre områden a\' 
lande t dä r jag a nse r att d et ä r rim lig t a tt 
anviincla m iir1·~1l'Clcna från m ina tre uncl er
sö kni ngsom råcle n J\:ysätra, Se minghu nclra 
och Gudhern och dels en fjärde grupp , Öv
riga, där jag a11\'ände r m ig a1· e tt medelY'.irde 
från de Lre föregående gruppe rna. Vilka län 
och länsdclar som ingår i vilke n g rupp finn s 
li kaledes re dovisat i appendix E. 

Vid seke lskif'te t 1700. t idss kikt Il, iir d et 
r im lig t a tt räkna tn t'cl a tt det fa nns omkring 
!)?i0 000 km hankgärdesgårclar på riksnid . 
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Motsvarande siffra fö r 1800-tale ts m itt, tids
skikt IV. lyder på I 000 000 km hankgärdes
gårcla r. Dessa siffror rym mer naLuri igtvis e n 
rad osä kerh ete1· m en ger ;indå en r imlig 
uppfa ttn ing om skala och nid . 

O mrä knar i kubikm e te r - I 00 me te r 
han kgärclesgård drar 6 kubikmeter virke -
betyde r de t a tt tidsskikt Ils gärdesgå rda r 
inne höll 33 mil jo ne r kubikm ete r virke och 
riclsskikt !Vs 60 m iijon er ku bikrne ter.4t 0 

Med lednin g m· att i med eltal 14% av häg
nade rna behövde slä ngas om i h usesyn spro
tokolle n från de fem mil itie hernrna n en i 
Serninghundra och med antaga ndet an de t 
e ndast gick a ll å teram ·äncla h älften av virket 
vid omstängniug - efte rsom de t rörde sig 
om t;i ta hankgii rdesg{m-lar vilka p:t grnnd a1· 
si11 t'.ithet bo rd e Yara me r känsl iga fö r rö ta 
iin de _j ;imfiirelsevis glesare gä rdesgårdar 
som fö re kom m e r i fråge listmaLerialet - åt
g ick de t årligen 2,3 mi ljone r kubikmeter 
g~irdesg{udsvirke kring sekelskifte t 1700 och 
4,2 m il jo ne r kubikm e ter vid 1800-Lale ts mi tt 
för au hå ll :1 hägnadssystemen i st:tnd. 

U ndcr fcm:trsperiocle n 18:'i 1- ?>?i anger 
G1m n:1r J\ rp i i sill arbeLe den årl iga förbruk
n ingen i medel tal al' husbehm·s1·irke ti ll 15,8 
m iljo ner m:lfub.4~

1 O m räknat til l kubikmete r 
på bark bl ir detta 18 ,6 miijoncr kubikmeter. 
I runda tal inneb;ir de tta a tt. g~i rd esg:trdsvir
ke t stod for ca 20% a\' det årliga h usbehovs
virket p;1 r iksn il'å. Beroende på kli mat och 
na111rgeogratiska fö ru L5äLtn ingar LOrde bränn
l'ed ha utg jo rL uppskattniugsvis 65- 75 % a1· 
h usbehm·svi rke t. Fi'irbrukningen av kon
srruktions\'irke i form av hvggn adsrim mer 
torde ha l'a ri L en m inimal post fö r u tom un
der cxpansionsfaser. in 

Under period e n l 9!'i 1- 55 lwräknas h 11s
beh mwirke t till 11 ,8 m iljoner kubikm e ter 
{1rligen och u tgjorde c1;1 förrfarande en knapp 
fjärdedel av S1 eriges to tala virkesfö rbruk
ning. Kulmen , 23,1 m iljon er kubikmete r, 
11{1dcles unde r fem:1rsperioden 1896--1900. 1~3 

Dessa siffror pe ka r p:1 de n stora b etydelse 
som husbeho1w irke t hade lån gt fram i Liden 
samtidig t s0111 de ,wspeglar d en troliga pr io
r itetsordningen i skogsam·iind11iu ge11 inom 
l::imi ljejo rd bruket vid sidan a\' betet. Dä r-

med går de t in Le h, 
skogen i Le rmer ,r 
1950, äve n 0111 eft 
ko l, tjära och pott 
1·irkesbrist lokalt oc 
förutsätLn ingar f'ö 
cl ukte r un der fö·h1 

A rbetstidm och ti 
förfogande.för hä 
I kapitel 2 disk1tte1 
rem . Familjejordb 
1·i te ter ä r an passac 
met bes Lår av de sp 
sälle r på procl uk tic 
ke t måste anpassa 
efter. Vege ta tions 
en skild a faktor ,·il! 
lct a ll u tföra jordl 
och skörd i e n viss 
!ande ti ll varandra 
Alla andra aktiviLet 
na arbetsord ning. 
tid före b oskapssl 
oa,·sett den odlad< 
lativa b etydelse i t 
Flygare beskri1·er 
till trösksäsonge n 
arbetstopp med 
morncnL". ,t➔ Hush 
båd e den produkt 
sfären - blir 11nde1 
sad eh e r d e k ra1· 
ställe r på d en rillg 
sen in om hushåll, 
dessa fö rhållan d t 
ge nom a tt i gii rlii 
n ödvändiga arbe t 

Figu r 56. J\ rbetsätgå 1 

nnder å1-Pts 111ä 11uder 
ett u11.ta l jor1/l,n1/1sege 
dolllar i 1111,fln,ta Sve 
år 192 / . Reducr-rade 
ti111'111rnj1er hektar: ( /; 

1/ 12 år - I 00). Kii/1 
sou 1932:U, s. 41. 
Sjöberg i 996, s. 1 U-1. 



med går det inte heller an ensidigt betrakta 
skogen i termer av e n a,·sal ugröda före {tr 
1950, äve n 0111 efterfrågan på timmer. trii
kol, tjära och pouaska samt cu tilltagande 
,·irkesbris t lokalt och regioualt :tstaclkornrn it 
förurs;it tningar fiir h a ndel med skogspro
dukter nnder århundrade n clessfori11mu1. 

Arbetstiden och Liden som står till 
förfogande för hägnadsarbetet 
I kapitel '.Z d iskuteras jordbruket som ett sys
tern. Fami\jejordbruke ts kombinerade akti
Yiteter är anpassade till d etta system. Syste
me t består av de specifika kravjordbruks{m::t 
s;iuer på produktionen som fami ljejordbru
ket måste a npassa sin tids- och arbetsresurs 
efter. Vegctationspe riodens I;ingd är den 
euskilda faktor vilken ytters t tvingar hushål
let att utförajordbearbetning, sådd, slåtter 
och skörd i en ,·iss bestämd o rdning i förh~tl
lande till Yarandra och ofta under tidspress. 
Alla andra akti, i te ter måste an passas till den
na arbetsordning. Akerbrukets km\" g{1r all
tid före boskapsskötselns i detta aYseencle 
oavsett elen odlade arealens storlek eller re
lar.iva betydelse i hushållets ekonomi. Irene 
Flygare beskriver perioden "från vårbruket 
ti ll trösksäsongens slut som en enda lå ng 
arbetstopp med ins lag av extra intensi,,a 
moment"_'~ ' Hnshållets arbetsorga nisation -
både elen produktiva och de n reproduktiva 
sfäre n - blir under denna period helt an pas
sad efter de krav som å kerbruket explicit 
ställe r på elen tillgängliga arbetskraftsresur
sen inom hushållet. H ushål let söker under 
dessa förh :11landen art kapa arbetstoppa r 
genom att i görligaste m:rn fii rlägga andra 
nödvändiga arbeten eller delar a,· dessa till 
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ÖHiga tider på å ret då å kerbrukets explicita 
kra,· hirnnar tid ö,·er. "Byk, bakning, vävning 
förlades tidsmässigt så att de inte inverkade 
p å sådd, slåtter och skörd_,·12:' Diagramme t i 
figu r 56 illus trerar dl elen oiirnna arb ets
tidsförde lningen inomjorclbruket. 

;\sen arbetet 111ed att st~inga och under
h ålla gärclesg{1rdar av rrä, kapitel l I, h ar 
,·isat sig vara anpassat efter jordbruksåre ts 
hurndsysslor och förlagt till tiden dels !öre 
drbrukct, grindar, led samt snabb översyn 
och tillf'ällig reparatio11 och dels till tiden 
mellan drbrukets a,slutande och sl:1tterns 
hö1jan (veckorna kring m iclsomrnar) då om
och nystängni ng företogs. Om- och nyst~ing
ning krä,·er 0111fatrande fö rberedelser och 
planering då allt material, ,·idjorna uncla11-
ragna, måste finnas på plats och ,ara färdiga 
au arnända om d e n kona tid som står till 
buds skall räcka. Likaså m:1st:e gärdsel, men 
framföra llt störar, ha to rkat innan de an
d.nds. (Om störarna är färska vid utstörning 
kommer ,·idjorna att glida ner när störarna 
torkar och där med krymper sin volylll 11[1got, 
kapitel 7.) Gärdsel skall klyvas eller ranclbar
kas. Störar skall ra11clbarkas och vässas. Allt 
nöch·:indigt ,·irke skall clessuto111 awerkas 
och köras hem från skogen i e rforderlig 
rniiHgd . 

För au u tnyttja si n arbe tskrafl'iresurs maxi
malt i ett tidsmässigt pressat hige sökte där
för fam iljejordbrukets lrnshåll att i görligas
te rnån förlägga allt fö rbe redelsearbete till 
de tider på året då åkerbruket ställde t:i eller 
inga krav på arbetskraften. \!är cijuren tagits 
ill för vinrern, rnånadsskif"t.eL oktober- novem
ber, kunde som förberedelse inför nästkom
mande års hägnaclsarbete utstörning ske på 

Figur 56. A.rbP/sr1tg!I 11gm 
undrr d1Pf.1· månader vid 
el/ a 11/al jordbrul!segen
rlomar i me/lnslo Svnigr 
r1r 1921. Reducerade 111a11-
li111111urJ;n /11,f!la1: (Index 
1/12 dr= 100). Kiilla: 
sou 1932:J.-I-, s. 41. LftN 
Sjiilmg I 996, s. 104. 

100 +-----,------·--------~--
- -Jndex l/12år. 

80 
60 
40 
20 
0 +---+---+-+--+----+---+-+--+----+---+~ 

Januari April Juli Oktober 

- - - Arbetsåtgång 



de sträckor av hägnaden som skulle stängas 
o m ; vanligen i "\!orrlaud där våren iir relativt 
kort. Under vinLern, huvudsakligen i sam
band med att årsveden avverkades, tog man 
också rätt på himpligt stängselvirke. Stäng
selvirket kördes som regel hem ti ll vedback
en p å sista vinLerfiiret varefler klyvn ing, 
barkning och störvässn ing skedde samtidigt 
som årsveden s{1gades upp och klövs: mars/ 
april m,°tnad. Sedan fick de t ligga och torka 
tills stängningen skulle påbii1jas. Skulle dock 
stängning äga rum 1;111gt frå n gårdsceutrum 
kunde virket färdigställas i skogen samt lig
ga kvar och torka till dess att det kördes Lill 
stängni11gsplatsen i tidsmässig anslutning till 
sLängni ngen . Han kar kunde tillverkas som 
vinterarbete inomhus, eller under \·åre n 
innan marken hade torkat upp på lämplig 
plats i skogen, kapitel 7. 

I kapitel 1 J ha rjag endast redovisat dags
prestationen för stängningsarbete, 50 meter 
dag och man, sådan elen framträder i fråge
list.svaren. Detta h arjag gjort medvetet d[1 
Janken 'vlyrdal redan tidigare har publicerat 
arbetstidsåtgången för ovan beskrivna del
moment av fö rberedelsearbetet. Han har 
här j iimlört u tsagorna i rr:1gelistma terial 
med tryckta beti ngshiror frå n 1700- och 
1800-ta len. I slutet av 1800-talet har det ~tt
g;lll ca 4,7:j-?i,73 dagsverken a tt uppföra I 00 
meter gärdesgå rd. Av dessa utgör 2 dagsver
ken stiingningsarbete . Övriga mome nt tog 
således 2 ,75- 3,73 dags\-crkcn i anspråk. I 
detta är en tredjedels kiirdagsverke inräk
nat. Beräkn ingen förutsätter vidare att 25% 
gammalt virke återanviinds.➔~,; Således behövs 
nästan 1,5-2 g{1nger så lång arbetstid avsät
tas till förberedelsearbeten som for själva 
stängnings,1rbetet. Gunnar Lodin, som ga\ 
mig en nödig inblick i a tt stiinga gärdesgård, 
räknar erfarenhetsmiissig t me d att ha11 har 
3- 4 dagars arbete i skogen och på vedback
e n fiir va1:je dags stäng11ingsarbete . I hans 
kalkyl ing{1r inte något :1teranvänclande av 
gammalt virke. Den belastas dessutom aY det 
faktum att G un nar inte kan samordna sin 
stör- och gärdselfångst med ett å rl igt vedhyg
ge och han ffir således liigga mycket. tid p t1 
att gå och leta u t enskilda träd. 

222 

A\· ovanstående skiss framgf1r hur hushål
let ren t organisatoriskt löser och a n passar 
den disponibla a rbetskraftsresursen vis ä \·is 
hägnaclsar beteL ån ionclena kring sekelskif
LeL 1900. Förberedelsearbetet förläggs och 
samord nas till de tider på året: och de arbe
t:en som kan u Lföras då ~tkerbruket:s krav p,'t 
arbetskraftsresursen är minimal. Således ;ir 
det trots att h;ignaclslängderna ökade över 
tid inte rim ligt att ptt riks11 i\·å hävda a tt den 
Lid hushålle t fick lägga ner p:1 liägnaclsa rbe
te - förberede lse och stängn ing - blev så 
betungande att de t förhålla ndet i sig gjorde 
att gärdesgården m:1ste ersätras a\· någon 
annan typ av hägnact eller något a nnat sätt 
att skil ja betande cljur från Yiixande grödor. 
Blotta existensen av frågelist es\·aren visarju 
att så in te var fallet. 

När och under vilka Jörutsät tningar 
han giirrlesg/irdar anses vara dyra? 
Om vi n u (örntsätt:e r att fam iljejordbruket 
var flexibe lt nog au: kun na li'lsa hägnactsun
clerhåll och nystiingning a,· de under 1800-
talet ökade giirdesg:1rdarna kan clet då vara 
någo n annan faktor som gör all hushållet 
överger giirdesg{1rdar a\' trä? 

Carl-Johan Gadd, 2000, och 'vfats l\1lorell , 
200 I , anger b{1cla i sina a rbeten att hägnader 
\·ar d yra, 11tan att for elen skull disku tera vad 
det ,·ar som ställde sig dyrt ur hush,'\llets syn
vinkel: \ irke, arbere eller löner)'"' (Egent
ligen rör det sig om a tt fascsc~illa när ordet 
dyrt får en pekuniär betydelse for enskilda 
hush åll i fämi ljejorclbrnket mot bakgrund av 
l111r dessa hushåll disponerar sin arbetskrafts
r esurs - arbetskraflsfördelning - i eujorci
bruk där tillgå ngen på arbetskrarr är den be
gränsaucle fakLOrn under odlingssäsonge11) . 

Enl igt mitt förmenande måste man innan 
lrågan kan besvaras viiga in ytte rl igare m inst 
en aspekt. Främst i vi lken utsträckn ing fa
milj~jorclbruke t inom ramen för sjä lvhushål
let satte eLL lägsta aYkastningskrav i pengar 
för varje arbetad timme? Att de således skulle 
banLera sin arbetstid i e nlighet med klassisk 
ekonomisk teori - a tt arbeta med största 
möjliga profit som mål. Mycke t talar fö r all 
så inte var fallet. Av flygares undersökning 

framgå r all h ush:11 
trots en ganska hii 
duktion, fonfararn 
sjiih-försörj ni ngsg1 

''en sådall satsllin; 
a,· kontanta utlägi 
rimligt au aYlöna 
bråka li n eller p 
subsiste ns. istiillct 
,·aror.·· 1'.!9 

Den ryske agronc 
Chayanov rnenadt 
dena fö re f'i"lrs ta , 
samtid - empirisk1 
jordbruken, Ö\·er 
nedlagd arbetstid 
en a\" p roduktion 
kunde ökas elle r 
och önskningar u 
en per arbetad tir 
famil jerna i Ch 
omöjligt att hant 
\'ilken kunde b ry 
från resultatet aY 
av hela hushålle t 
oskiljaktigt i fami 
årsprod 11ktion e n 
och {1rsproduktio 
en egen storhet\ 
de som ihrjl1111ily 
sin tllr mor ell aY 
tio11skraY \'il kel i f 
sistens; reprodn 
beten, hushålle t, 
liktyd ig med pro, 

Ett s;idant eko r 
!igen leda till ett 
inför en si tuaLion 
Ian au au tingen b 
vara/ yiinst eller a 
te - i försra hand 
Le st1 länge som de 
riicker ti ll fö r de t 
måste ju ;\ndå ha 
sett om de arbetai 
tivet spelar detju 
ersättning man f. 

Om Yi nu å te1 
eYentuellt kan v;c 
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framgår att h ushå llen ,·id se kelskif'tet 1900. 
trots e n ganska högt kommersialiserad pro
dukt ion, lonfarande till~it sig en mycket hög 
sjiihförsö1jningsgrad Y' I-lon . kri,·c r att: 

"en sadan satsning bör ha inneburit 111inch c 
a1· ko n1anta utlägg. Det a nsags 1ydligc11 mer 
r iinlig t att al'l ö na pigor och drängar for all 

bråka lin t'ller plocka g:1ss för hnshållers 
subsis1e ns. istiillet fö r arr köpa mots1·aranclc 
,·aror.·· 1'.!' 1 

Den ryske agro no111-eko11omen Alexander 
Chayano1· menade att cl<• a,· honom, ånion
de na före första ,·~i rldskriget - i h ans ege n 
samtid - empiriskr undersökta ryska famiije
jordbruke n , ö1·erh 11n1dtage t inte r~iknade 
1wcllagd ;:irbetsticl i pe ngar. 1\ rhete s{1gs som 
e n a,· p rodu ktionstö rnts~itrn ingarna 1·ilken 
kun d e ökas eller minskas al lt eft er behm· 
och önskningar uran h~insyn till e rsiittni ng
en per arbetad rim111e. Arbete ,·ar för bon d
fam iljerna i Chaya nol's u11dersökn ingar 
omöjlig t att hante ra so m e n egen storhe t 
l'il ken kunde brytas ner och betraktas skil t 
fd lll resultatet a,· ,1rbetet. Ett helt ~irs arbete 
av hela h ushMlet ,·ar inbakat och sam tidigt 
oskiljak tigr i fam il jernas mecll'eLanden frå n 
årsproduk tionen. Summan al' arsarbetet 
och årsproduktion e n utgjord e tillsamma ns 
en ege11 sto rhet ,·ilken Chayano,· beteckna
de so111 theja mi!y laborJ;rodl/cl. De nna viigs i 
sin tu r mot ett al' f'ami ije n uppsalt konsum
tio11skra\' ,·ilke t i g r11nclen var baserat på sub
sis1ens: n ·prod11ktion a,· konsumtio11sen
ltc rf'n, l111shå lle t , vilke n också samtidig t \'ar 
liktydig med prodttktio11senheten .·1•

1 

Ert s:tdant ekonomiskt tänkande torde rim
lige n leda till ell beteende där h11shå lle t -
inför en situat ion där hushållet kan \'ä lja 111cl
la11 au an ringen be tala kon tant för en önskad 
n1r,1/ \j~inst e ller att ''betala" genom eget a rbe
te - i första hand kommer a tt l'älja eget arbe
te så länge som de11 egna arbetskral'tsres11rsen 
riicker till för der.ta. Hushålle ts medl emmar 
maste ju iind{t ha mat. kl;ider och bostad oal'
Sf'll om de arbeLar eller ej. Seu ur d f' t perspek
til'ct spelar detj u ingen roll hur hög eller l{1g 
ers~ittning man lär för arbetet. 

O m vi nu ätergår till frågan om ,·ad som 
e, ·en tue llt kan vara ''dyrt" med h~ignadc r ur 

familjejordbrukets pe rspektiv - arbete, virke 
eller kontanta utlägg för lön - rorde l'i kun
na u tesl uta hushållets eget arbete u r fråge
ställningen. \'irkesförsö1jningen kan Yara e tt 
problem lokalt och regiona lt, kapitel 14 , 
m edan kontanta tttlägg för lön blir en fak tor 
a rt rä kna med fö rst mo t 1800-ta le ts slut.. 
S\'årigheter med ,·i rke. fo rsö1jningen borde 
sannolikt kttnna diskuteras ur e tt par, tre 
t;inkbara perspekt i,·: a , a, st:u1clet till elen ort 
där vi rke finns att tillgå; b. utsyningarnas re
gelbunden het; c , elen förä ndrade aclmi11is
trationen av allrn;inningarna efter 182-+ ,·il
ken st ipulerar t ra kthyggesbruk och att de t 
awerkade virke t därel'ter skall sä\jas p å a uk
tion." ' 

Ur h usesynsprotokol len ifrån Seming
hunclra framgick au d(' t uthålligt g:ttt aLL åka 
upp till 3 mi l enkel l'~ig för au anskaffa ,·irke. 
Av materialet g:1r det ej alt faststä lla ett längs
ta a,·st:mcl som - om det ii,·erskrids - medför 
att h usli:t1 1c1 ;in drar sin stra tegi med al'seen
cle pa hiignaderna. En låugYarig fridl ysn ing 
,t\' e n häradsallmii11ning e ller kronopark i en 
i ÖHigt skoglös region kan troligen rå sam
nia effekt; al'sd ndet ti ll de n ort där ,·irke 
alrernati\'l kan köpas blir lö r 1:1ngt ur trans
portsynpunkt. Dessa tl'å o rsaker LOrde kunna 
leda till att giirdesgårdar ö,·erges l'ör andra 
hiignadsr.ypcr e lle r att l'allning / 0udring a\' 
djur tillgrips som alternativa metoder. 

Att bli t\'llngc11 att kiipa erf'orclerlig t l'i rke 
p:1 a11ktion kan möjligen bli oÖYerstigligt för 
hushå llet och också cliirme d medföra att 
organisationen a,· betcsgången forii nclras . 
I liir torde sannolikt hushållc:L~ rnotl'ilja mo t 
kon ta11ta utliigg ha rele,·ans i hushålle ts be
dömn ing a,· ,·ad giirdseh-irkc rår kosta. 

Vallning och t judring stiil ler krav p,1 hus
hå llets arbetskraftsresurs då n:1gon m edlem 
på helt id m:tste !öUa c!jme11. (Tj ud rade d jur 
lllåste sr;inclig t tlytras i takt m ed i\ll de äte r 
re 11 t inom rt1cl ien för rj uderlin an. ) Lägger 
m,111 därtill laga skifte och 18?i7 års hägnads
förord ning llledför det rimligen att hushål
le n i en b~· kan rn det sl"årare au ordna ge
me nsam ,·allgå11g. Det e nskilda lrnsh åller 
kan därmed t,·ingas till a u ans, ·ara själva för 
d e egna cU urens betesgån g. I en sådan si-
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tuation Lorde hushållet i första hand l~ua 
n~1gon ur det egna hushållet sköra sysslan 
eller eventuellt till och med anställa någon 
all utföra sysslan, förutsatt a tt elen ne person 
är nöjd med mat, lrnsru,u och k läder som 
h uvudsaklig lön. Der är först niir den kon
tanta andelen av lön en stiger som hushållet 
evenn1ellt uppfattar att vallning och yudring 
blir d yrban. På så sär.t tolkas fdgelistematc
ria l från Bohuslän . Här ersartes vallhjon 
med hägnader efter 1890. I detta Lorde elen 
gryende indusLrialiseringen a,· landet, efter 
1870, bidragit till ökande krm på koman Ler
sättning d å det började finnas möjligheter 
att få lönearbeLe uLanförjordbruke t. '~" 

Den pri~jiimförelse m el lan gärdesgård 
och t rådst~ingscl vilken .\forell presente rar 
.med avseende på 1940-talet iir helt adehat:1:u 

Vid denna tid hade skogen rent generellt 
fä tt e tt värde som rå, ·ara for massaincl11strin. 
Arpi beräknar S,·eriges årliga totala virkes
förbrukning i medeltal, under perioden 
1946-.>i0, till 42,9 rn iU011er kubikmeLer rund
virke, fub. Jlusbehovsvirke och br:i111wed 
stod för 15,4 miUoner kubikmeter och massa
ved för I :!,8 miljoner. Motsvarande uppsLäll
uing för perioden 1876-80, de n första pe
riod som massaveden finns med i, lyder på 
30,6 rni!joner kubikmeter i årlig total ,·irkes
förbruk11i11g. Husbehmwi rke och bränmed 
räknas till 17,3 miljoner och massaved till 0, I 
miUone r k11hikmeter. U11der perioden 1951-
55 ÖYers tiger för första gången massavedsfö1~ 
brukningen husbehovsforhrnkningen. ,:i , D~i1~ 
med, och förs t då, hade gärdselvi rket i den 
egna skogen - genere llt sett- plöts ligt fått ett 
pris och e11 a lternat iv avsättning och k11nde 
ime lika enkelt ses som något soni endast 
"kostade" arbeteL inom fami ljejordbruket. 

Således t ror jag all familjejorclbrnkets 
bevekelsegrunder för art h[tlla kvar ,·id sina 
gärdesg:1rclar har förändraLs över tiden . Vir
kes brist - i forsla hand beroende av trans
port.svårigheter - har troligen varit a,·görnn
de ft"ir anläggandet a,· enkla sLenm11rar och 
gropavallar före 1800-talets mitt men in Le i 
tiden diirefter. Jlär torde faktorer som laga 
skifLe samt en för~iudrad möjlighet art anala 
bort hägnader haft betvdclse samtidigt som 
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transporter b[ey b illigare. Lö nerna steg i takt 
med landets gryende inclusLrialisering och 
emig ration . Lfo1e kostnader torde däremot 
intt' ha ha ft re levans fö tT~in under 1800-
Lale ts sista decennie r d å det kon/anta. inslaget 
i lönen steg. 

Laga skiftets, den förändrcule hägnads
lap,stiftningens och växtföljdsjmdbruhets 
inverkan jHl hägnaderna. 
Vad fick d å laga skift e t för resul tat i kom
bination med ändringarna i hägnaclslagsti f'r
n ingen; Förändringen av lt~ignadslagstifL
n ingen , 23 okLOber, 1850, innebar bland 
annat att det blir möj ligt att avtala bort häg
nad på utmarken . 2 1 december, 1857, för
enklas lagstifu1ingen ytte rl igare . 1 denna 
senare förordning å läggs dj11rägaren att 
"medelst hiignad eller ,·,dlning eller på an
nat sätt, om dem h:1I1a sådan vård, au de icke 
o lodigen inkomma på annans ;igor" sam
tidigt som förordningen inskärper att d et 
skall vara hägnat i rågångar, "stängsel skall i 
ägoski llnad säuas": paragrar I respektive 12. 
l paragraf 19 förenklas och formaliseras 
dessu tom de I 8!"JO införda reglerna att avlala 
bon hägnader på 11/marlm1 inom bya lag och 
ski fteslag. 

Laga skifle innebär en to tal omarronde
ring av all mark i den by som skiftas. 1 stort 
sen all mark får nu en klart definierad äga
re. Därme d lörsYinner i stort sett principen 
att nytya resurser gemensamt till husbehov. 
Diirtill kommer säLLeL a lt definie ra den jord 
som faller på den enskildes lem i skifreslaget. 
Swrskiftesforordningen innehöll ju en möj
lighel all kompensera säm re _jord genom 
ökad areal. Detta synsätt behålls i laga skiftes
sLadgan men här införs också möj lig he Len för 
lantmätaren atL räkna in sådanjord som vid 
skiftesforrätmingen bedöms gå a tt odla upp 
till åker till imäsningsjoidim. S{tledes in går en 
framtida stipulerad markanvändning i stad
gans beräkningsgrund. Med denna i hakhu
vucleL fördelas sedan h ela byns lllark mellan 
dehigarna och utflyuning av vissa hemman 
sker . .\1ed nödvändighet kommer cfarfor laga 
skiftel au led a till nyodling som Lillen del inte 
är beLingad av en ökande befolkning. 

Sk ijtPsl i njrm 
uppkomna /0.1 
·'nya" rågå11ga 
graf 12 i st~ings 
18:i7; "stängsel 
oskiftad by u 
råg:1ng som g~ 

I kapi Lel 1: 
laga skiftels in 
genom att mät 
add era dessa 
gamla rågång, 
angriin sande I 
sedan divider<1 
och två medel 
,·ärde som by 
slängas gärd e~ 
r[1gå ngar och 
ledning av in, 
totala markar, 
genorn all mu 
cenLsat:sen. D, 
bart rnin imivä 
har ett mått p1 
all beröra ini 
båda d essa 111 

riale t i sig inte 
rollcra hur 111) 

h ete11 stängdt 
verkligen kon 

J ämförs så< 
per brukar/ ä 
med dessa lYå 
leL olika bet:yd< 
o m rådena . .J ~i1 
neu innan skif 
sina gärdesgå1 
rn inghundra s 
dre hägnad art 
kare/ ägare . 1 
öka '.)0%. Om 
Nysätras gärck 
efler skiflerj;i1 
Seminghund1 
hägnadsin nel 
skulle h~ignac 
ningen torde 

H tH" det ve 
la. Ovan anfi 



Sl<ijiPsli11jPrna me llan de genom skiftet 
uppkonrna jrutighelnna är au betrakta som 
''nya·• rågångar vilka strikt omfattas a,· para
graf 12 i stängselförorclni11gen 21 decembe r, 
1857; "stängsel slwll i ägos// illnad sällm". I e n 
oskihad by utgörs ägoskillnade n a,· elen 
råg:111g SOlll går mot angränsande bya r. 

l kapitel I~ har jag försök t att jämfö ra 
laga skiftets ill\ erka n på hägnaclsbest,h1 de t 
genom alt mäta upp de nya s//ijil',li11jmw och 
add era d essa till s!li/ie,linjer i ,·ä[;llng, de n 
gamla rågång ,·ilke n u tgjorde byns gräns mot 
angränsan de byar. De n to ta la sum ma n ha r 
sedan divic-lt· rats rnc-cl anta let brukarehigare 
och två me cleh·~irde n fram rä knats. Ett rnax
\'ä rcle som bygger på al t de t komm e r an 
stängas g~irdesgård i samtliga uppmätta 11ya 
r~1g~111ga r och ett rn inirni,·~ircle dä r j ag m ed 
ledning av in rösningsjorcle ns ande l a,· de n 
totala markarealen sänke r denna m axsiffra 
ge nom au multiplicera max\'ärdet med pro
centsatse n. Detta för att e rh ålla euiirnlör
bart rn inirniv~irdc . Därmed menarjag a tt jag 
bar eu mått p:1 de n gärdesg:1rcl som komme r 
att be rö ra in rösningsjorde n. ~1hirk ,·~il a tt 
båda dessa mått ä r teoretiska d å kartmat:e
riale t i sig imc ge r n ågon mi~lighc r au kont
rollera hur mycket gärdesgård som i ,·erkl ig
he re n stängdes e lle r hnr mycket mark som 
\'erkligen kom att nyodlas. 

Jimförs sa elen to ta la längde n gärdesgitrd 
per brukarh igare fö re skiftet, Lidsskikt IV, 
med dessa td ,·ärden , max och min. fi ck skif
tet olika betydelse inom de tre unde rsökn ings
områdena. J ä mförs max,·~irdet me d situatio
nen in nan skiftet skulle Ny ätras brukare ö ka 
sina g~irdesg:1rdar lllcd strax ö,·er 60%. 1 Se
minglrnnclra skulle det chin·mot bl i 20% 111i11-
dn' h~ignad att stänga och underhålla pe r brn
ka re / äga re. I Gudhem sk11lle hägnade rna 
ö ka 30%. O m rninimi,·ärde t tilläm pas skulle 
Nysfaras gärdesgårdar minska till e n Lrecljedel 
efter skiftetjämfiirt med innan skiftet. Ä,·e11 i 
Semingltunclra skulle brukarna minska sin 
hägnadsinnehav till e n Lrec\jedel. I Gud hern 
skulle hägnad e rna minska me d I 0%. San
ninge n torde ligga någonstans d iir e me llan. 

! l ur det verkligen ble,· g:1r ej an f'asts t~i l
la. O va n a nfö rda beräkning berör inte de 

hägnader som kom att st~i ngas i samba nd 
med att ägorna i11om e n e nskild fast ighet 
hägnad es med u tgt1ngspu11kt fö r den fo rt
satta produktione n. De t ha r inte he lle r \'a
ri t möjl ig t a lt, ino 111 undersökningens ra m , 
kontroUera i vilke n utstriick ning hägnade r 
på uuuarke n a\'falaclcs bort mellan skiftes
lagets d elägare i respekti,·e undersökni ngs
o m räde . Tro ligen f'inns d et sannolika sk~il 
att anta atr hägnade rna ökade genere ll t sett 
i lam.ler u nde r 1800-talets senare d el, i ,·,u:je 
fa ll fö r södra och mellers ta S,·eri ges skogs
och n1e llanb)·gde r. 

Åkt· rbruket. \'ar fortfarande i allr väsentlig t 
beroe nde a,· kreatursgöclsel för a 1L ku nna 
bedri,·as uthåll igL. Skif'l et i sig kan omöjligen 
ha ~inclra t p;t deua fiirhå llande. De n enskil
de rnarkägarcn / brnkare11 ,·ar fortsatt Lnmg
en au sa111orclna åkerbruk och boskapsskötsel 
och hade a tt IYsiskt o rganisera sin fastighet 
efte r de tta. Mönstret a,· betesgång på in- och 
utägor seda n tiden fore skif't e t ,·ar nu tn111g
e 1 att o rdnas e nskil t inom fas tigh eten. Rå
gång på in~igomark me llan td\ f'ast:igh eter 
to rde ha h iignats i mycke t hög utsträckn ing 
då någon möjlighet att a\'lala bort h iig11 acl i 
dessa !~ige n inre rnedga\'s i I 85 7 å rs förord
n ing. Därmed to rde också i princip a lla h~ig
nadslag upp höra . Vid 1800-r.a lcts mitt var 
de r fortfa rande ontn li gt att , ·äxtf'ö ijdsjo rcl
bruk hade infons t'ller at t ntll od lad es sär
skilt. , ·ilke t tord e le da till a tt d e t stora flcr
tak r a,· d e laga skiften som genomfördes 
före 18:'S0-G0 inte i någon väsent lig g rad 
~ind rade råd a nde rrädessystem. 1·•·• Såled es 
tord e inägorna på de n e nskilda fas tighe ten 
bli inriitracle på samma ,·is som byn vari r in
nan . I::tr td- eller tresäde be hövde organise
ras i miniatyr på fastighe tens in ägor; en t,·f1-
elle r tredelning a,· å kerarealen med ltj~ilp m· 
i första hand gärdesgårdar dä r trädcsgärdet 
fortfa rande fungerade som en \'äse ntl ig dela,· 
fastighetens be tcsresurs. 

O a\'sett om hägnader a\'lalades bo rr i d
gångar mella n nya fastighe te r a\' ski f'teslagers 
medlemma r på uunarken e lle r ej , ro rcle den 
e nskilde baft behov av att stänga me llan sko
gen och åkern. förut~att all skil'teslotterna låg 
i fysiskt samband m ed ,·arnndra. Siikerligen 
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stängdes det mel lan in~igor och utmark om 
ett fonsatt gemensamt utmarksbete kom att 
bedrivas. Avtalades inte stängsel bon på ut
markens rågångar torde skiftet lia inneburit 
att be hovet av betes hagar i 1·äsen tl ig gr;id 
ökades inom fastigheten. 

När så smån ingom v~ixtföljdsjo rdbruk, 
där vall ingår so m del i 1äxtföljclen , är a ll
månt spri tt och ved enaget har Yi n :m till 
1800-talets två sista decennier, even tuelltsis
ta decenn ium. Detta innebår att delar a1· 
höet som behöYs som vinte rfoder kommer 
att odlas på åkermark. De s~imsta delarna aY 
u trnarken behöver in te längre ras i anspråk 
fö r bete eftersom delar aY ängsmarken nu 
kan oJllföras t ill beteshagar. De n grundhig
gande n~iringsäm 1wsm~issiga kopp] ingen 
rncllan åkerbruk och boskapsskötscl ligger 
fo rr lara11de har ofiiränclrad. De delar a1· 
åkern som måste trädas används också fort
sa tt som bete samtidigt som 1år- och efter
bete förekommer. 

Under 1880-tale t slås stiirre delen a1· den 
västeuropeiska spann målsodlingen ut av bil
lig spannm:tl från Ryssland , CSA och Kana
da vilken med hiilp a1· ångkrah kan fraktas 
på kii l ochjänw~ig till Västeuropa. I Swrige 
fär därmed boskapsskötsclu en större bety
delse och en mejerinäring börjar så sakteliga 
spira, även i 01nråden som av h~ivd haft e n 
spannrn!1lsinriktad produktion. i% D~inned 
har ,·i pliitsligl ocks:1 hamnat i den tid sorn 
frågelistmateri,de r ~ir 1·ä l ägnat att belysa. 

Frfö1 m in egen genomläsni ng al" siaren 
p:1 frågelista l\m 144 ha rjag två s1·ar vi lka 
anger all i samband med I äxtföljdsjorclbru
kets inrättande delades in ~igorna i likl·~irdiga 
bi rar efter 1·äxtföijclens antal år_ i:17 Lorre rna 
skildes å t med hj ~il p a1· permanent:a gärdes
g,'\rclar. Etta,· sYarcn, från l\ora socken . \/å la 
härad och Uppland, anger att: 

··efter de "'Jaga skiftena·' p {1 1860-tal e t in
delad e bönderna 1·anl igen sin ,'\kerareal i 7 
s t. ski ften, som rneränclels ,·a r fiir sig o rngär
claclcs m ed vanliga gärdesgarclar, d å trädcs
skifteL liitt kunde användas till bete fiir fåren 
och s implare hägnader icke stoppad e för 
dem . F.°,ren höllo ocks~, trädan ren fr.°11 1 
ogriis. U tom d e tta k1111cle genom hägnaden 
vi lke1 skifte som helst b e tas n :ir man ville. ·' 1

'" 

Det and ra svaret från Värm land, Fryksdals 
h~irad och V~istra Ernte rviks socken, beskri
ver - i e tt avsnirr i fråge list.an som ansluter 
till fr,'\gorna 0111 ste nmurar - hur ett he m
man , 1Vlyrhu lt, liar nvodlat och indelat 1w
od/ingen i 5 skiften med slengärdesg,1rdar 
eme/ Ian .• :i" 

Genom Olle Lundkvists uppsatsarbete 
h;irjag Gitt ta del a1· tvJ s1·ar på frågelista J\:rn 
1:3:3 VäxLföijden i jordbruket.' 10 Ett av svaren 
skri1·er att e n 7-å rig växtföijd ko m art tilläm
pas efter skiftets genomförande. V~ixtföijclen 
organiserades "genom åkerarealens indel
ning i 7 skiften genom gärdesgårdar'' - ➔·" Det 
andra svaret på J\:rn E>S är mer oklart i det
ta a1·seende. Framförallt framg:u· in Le om 
fastigheten ~ir skiftad eller ej . S,·aret relaterar 
dock att f:hen g ick p:1 träclesbete cfar 1·,uje 
djm~igare hade sin lon 1·ilken hägnades med 
träcleslvckegärdsgå rd . -1-1

2 

De tl'å uppländska sYaren torde utan pro
blem kunnajärnföras med d en bild a1· h~ig
nadsorganisatio nen som Flygare presenterar 
för 11ndersöknin gsomriicle t Fjärdhundra i 
sin a1·lrnncl lin g. Hennes resu ltat bygger p å 
a nalys al' folkminnesmateria l i syfte att för
söka bestämma arbetsorganisationen inom 
farni ijejorclbruket i tiden kring sekelskiftet 
I DOO; Yem inom hmhållet som utförde 1·ilka 
arbetsuppgifter. Hon skri1 e r a tt: 

··i :-.Iälardale n ,·allades rij11ren n ä r de b e tade 
pii tr~dor eller på skördade ,'\kr;ir. Korna ml
Jades m· pigorrn, 0 111 hösten s,1 att clj11re 11 
inte för irrade sig in i oskördacle g;i rde11. Ef~ 
ter skörden fick korna beta på säd eshall-a n 
medan r,\r, kalrnr och svin betade p,1 träcles
liah·an. O;irnnnt rörefallcr djuren inte ha 
1allats P" he tcsbackar eller i skogsbeten utan 
dessa biir ha ,·a ri t hägnade. nt,de pojkar och 
llickor sanlt gamla gubbar uppges son1 ,·a ll
hjon.·· 11' 

l fö rstone kan uppgifterna ryckas motstridi
ga men de behÖYer nödv;indigtYis inte Y,tra 
dN. Flygare iir inriktad på att utreda Yilka 
arber.suppgifrer som anförtroddes hushållets 
olika medlemmar ruecl ayseencle på kön och 
ålder. Således cler s01njag har kallat kodning 
i kapitel 10 ovan . Det 1allningsa rbete som 
Flygare beskriYer äger mdasl rum på inägor
na l'i lket ä1- a,· största Yikt för m itt resone-

rnang. Flygare anf 
att så skedde på ur 
och sädesh alva i c 
åtskilda av en gärc 
lades i sädeshalva 
jcirirradf' sig in i osk 
en verkar g~illa ett c 

i ett tvås~idessysten 
på redan avrne jadt 
utsa tL att cijuren va 
upphört i sambanc 
avmejat och sädes! 
logen. Retesgånge1 
har pågå tt ~in da se 
n ing Yil ket f"iirursät 
mtl. Här beskrivs e 
jordbruk in te ~ir i 
inte på n ågot 1'is u 
en skiftad fastighet 
o likheter med här 
fö rutsiittningar. I , 

det inte orimligt a 
lades ä1·en p:1 tr~icl 
utgångspunkt i m 
rial mycket sdn ai 
i skogs- och me lla1 

Flygares ad1anc 

e njämföran de an, 
två s1 en ska sl~it tby~ 
i Uppland och G 
l'arför d e t är rn~jl 
om l'alln ing och,., 
frii11 1·~is ts, ·enskL 01 

gare skri1'er att ''fol 
tar om bur cljtiren 

och Västergötbncl 
sig om n,1got olika 
med att beskri,a [
niseracl i de bägge 
med ledning a1· si1 
a1· personer 11r ge 
under tidigt 1900-

··1 Fjiirdh1111dra li 
gick cijurc 11 och 1 
ker. Skogsbeten ;i 
1ned gärcfsgårdar, 
peclinwn t häg na c 
jiirntrt,cl. Re parari 
liksom 11 ppsiinni1 
arbete sorn tidsm: 
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mang. Flygare a nför inga positi\·a belägg fö r 
att sfi skedde på utmarkshetern1. Träcleslia lrn 
och sädcsha h·a i citate t m·au torde ha \'a rit 
å tskilda a,· en gärdesgård. E ndast korna ,·al
l;icles i siideshah-a n o m hösten . å att r/1, inle 
förirrade sig in i oskörclarlr> giirden: beskril'll i ng
e n , ·erkar gälla e tt efte rbete på e tt sädesgärde 
i ett L\'åsädessystern . !lär kan be te t p:1bö1jas 
på redan av,uc..,jade delar av säcleshalYan for
utsan au dju ren ,·aktas. Vallui11gen torde ha 
upphiin i samband med att he la giirde t b lc,· 
,l\·mejat och säcleskärrnrna bli\'i t inkö rda p:1 
logen. Betesgången på triidan , trädeshah-a n, 
har pågåu iincia sedau betessläpp utan ,·akt
uing l'il kct forntsätter a ll detta giirde iir hiig
na L. Hiir beskri,·s en situation där ,·iixtföijds
jord bruk in te iir in fört men som däre m ot 
inte på något Yis u tes lu te r a u det rö r sig o m 
en skiftad fastig het. l\'au1rligt,1s före kommer 
olikhe ter m ed hänsyn ti ll naturgeografiska 
föru tsii1tninga r. I e n utpriiglad sliittbygd iir 
det inte orimligt a tt tiinka sig a n cijure n ,·a l
lades ä,·en på Lriidesbete men _jag har med 
11 tgå 11 gsp1mkt i miu eget folk111inn es1m1te
rial mycket s,·art att tiinka mig alt så skedde 
i skogs- och m ella n bygd. 

Flygares ad1andling iir uppb)'ggd kr ing 
enjämföra nde analys a\' fa111ilj t-:jorclbru ke1 i 
rd s,·enska shi u bygdsområcle n. Fjiirc.lhu ndra 
i U ppland oc ll Grästor p i v;i ·te rgötla11cl, 
,ar l"ör de t iir möjlig t all se \'ad ,om a n!"ö rs 
om \'allning och \'allningsorganisation än:n 
fr;°u1 ,•;is1.wc11sk1 omr:1de , ·id samma tid. fly
gare skri,·er au "folkminnes,na te rialet be rät
tar om hur cijure11 Ya llades bacle i L'ppland 
och Viis1ergöLland . Äncl:1 förefall e r d et röra 
sig om något o lika system .··•+• Ho n går ,·iclare 
med all beskri,·a hur betcsgangc11 var orga
n iseract i de bägge un dersökniugsomr:icle na 
med ledning av sina eg na utförda intenjuer 
av persone r ur g-eneration I, ,·ilka ,·,lr barn 
u nde r Lid igt 1900-tal. 

"I ~jiirclhu11dra likso111 i orngiva11de IJ\'gdcr 
gicl-. <lj ure n oc lr belade pa inhägnade 111 a1° 
ker. Skogsbetena ,·a r vanligen in h äg11aclc 
111 ed gärdsg.1rda r. m ecl.1 11 s låLLcrY;dl a r oclr i1 11-
peclirnen l hiig nacles 111 1-·d stäng~elsrolp och 

j ärn trad. Re para tionsarbcren pa häg 11aderna 
liksom 11ppsii ttning a,· nya hägn:1clcr ,·a r e tt. 
a rbete s0111 1iclsrnässig1 i11fö ll ru 1111·arbrukc1. 

r Cräs1o rp liksom i s1o ra dela r a,· ,·iistra 
Sn ~rige hade man ett. anm1t betessystem . På 
slä 1tgårdarna hölls d jure n tj udrade u ndn 
försommaren . :,.far slåtLCrn ,·ar klar släpptes 
cijuren på slåtte1Yallarna för a ll beta å terväx
ten. Dessa marke r ,·a r inte hägnade ut an 
djuren rnaste ,·allas. Lika sa Yallades de djur 
som betad e på skoge n. Df-ir man hade g:1n 
om skogsbe te kunde y;i )lningen påbörjas 
direkt ,·id betcsslä ppningen , liksom på går
dar nwd god rillg:U1g- p,'t imp ediment oc h 
:1ra\'in e r. Vall ning- \'a r ett typ iskt arbere för 
små llicko r och pojkar och flera infönnan ter 
fick börja ,·all;i redan fö re skolå lderu ." 11:, 

Bcskrirn inge11 fö r Griistorp skal l ko mplct
LC1-as med den bild som fo lkn1i11 nesmateria
lct ger för :1nionde11a rnnt sekelskifte t 1900. 

"I \ 'iis1c rgötla11cl 1·,dlaclrs d juren lx\cle pa 
a l-.crn1a rk och 111111ark. S,·are n pa frage lista 
:\1 I Hi nppgcr a11 1·:rllhjo11e11 best.od a ,· gam
la 111ii11 e ller unga pojkar . • ,iir man bod de i 
h y.dag. säge r en m· u pptcck11arna, brukade 
en p<i jkc e ller ga111 111al gublw ,·,illa för h e la 
b)·11. da njure n hetacl e p a utmarke r na . H c 111-
111 a l'id g,\ rcic 11 kunde cnu• llenicl fl ickorna 
,·alla ... ,1,; 

De 11ppgifter so111 c i1.a te11 rymmer o m lö rhåJ
lancle11a i Västergötla nd ä r hel t i linj e ,ned 
, ·ad jag 1yc-ker kunna mig liisa mellan rade r
na i m itt eg-eL fo lkm in nes material. Väl a tt 
märka utesluter inte informationen näryaron 
a,· hägnader. 18.~7 å rs paragraf 12 innebii r 
fort fara11de a tt hiignacle r ska st;°i i iigoskillua
d e n: r~ig-ången me llan rast ig h e1e rna. Diir
c mo1 har citaten biiri ng pa den h iignad som 
s1å r inom e n fastig het. Det ?1r i ege nskap a\' 
h iignade r som i första ha11d ä r uppförda i 
rågang som j orclrnllar och enkla ste nmurar 
omwlas i de a,· mig redovisade rrr1gelistsva
ren i kapitel 11 o ,·an . 117 I de fall stenröjning 
förekom på in;igorna är det inte m·an lig t arr 
{1kerrna r ken kri11gg;irdas a\" sten11111r e:- ll cr 
all e rn at i,·t stenm1trar fö rstärk ta med en 
kortlag-cl gärdesgård. E1t a,· rn ina s,·ar från 
Broddetorps socke 11 i Cucl lte rns härad anger 
att 70% a,· ocla [jo rden var omgi,·en a\' sten
murar kri ng se kelskiftet 1900. D ubbla s1.e 11-
m urar med trägärdesgårdar 0 1·a n på elle r 
gärdesgårdar stiingcla O\·anp:1 en jorch-al l var 
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på intet vis m·anliga. På f alan däremot an
v~incles enkla stenmurar.4 4

' De lta svar har 
b idragi t med teckni ngen på den överpötta
de gä rdesgården, i kapitel 11 o\'an, ,ilken är 
stängd ovanpå e n jordvall. Nedanstående 
foto, figur 57, ä r ifrå n Rrnddetorps grann
socken Bo rgunda och visar en gärdcsg~\rd 
stängd ovanpå en låg, dubbel sten mur upp
byggd a,· odlingssten. 

Lindgren belägger ,allning och vallh jon 
som mycke t ,·,rnliga redan i sin undersök
n ing av 1600-talets Gudhem. Av kapitel 14 
men även i kapitel 13 framgår dock atL gär
d esgårdar och andra hägnader på intet vis 
ansågs kunna undvaras trots detta. Av Mey
ers och Aults arbeten, kapi tel !'i, framgår 
med all iinskvärd tydl ighet att den reglerade 
betesgången med byherde på trädesgärdena 
i 11 0 111 tresädets va llgelm1k och open-flelds sked
de på inhägnade marker. 

Vidare n~imncr tre av mina fem svar från 
Bohuslän att valln ing ,ar vanligt före år 
1900. Ett av dessa anger explici t a tt valln ing
en upphörde efter 1890 då a rbetskraften 
blev för dyr. Vallningen ersattes då a, enkla
re tillfälliga trähägnader och ~judring. 1 "' 
(Detta ä r t roligen e tt ovan ligt tidigt belägg 
för a u ,·allning anses för dyrbart pek11 n iärt 
sett och bel~igget får diir för ej tolkas som au 
n tl ln ing ersattes av ~ udrin g och till fä lliga 
träh ägnader i hela landet - generellt sett - i 
tiden efter l 890. Se Yidarc nedan) . 
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De n bild som ges av hägnadsbeståndet i 
det undersökta frågelistcmaterialet frfö1 syd
w enska högla ndet (varifr:m 30% av s\'aren 
härstammar), ä r att a ll ur.mark ä r hägnad vid 
sekelskifte t 1900, både i rågångar samt vida
r e in delad i en elle r flera större beteshagar. 
Reteshagarna rym mer ,·,111ligen en särskild 
hägnad, en /d//, ,·ilken är inrättad som mjölk
ningsfålla inom den egentliga be teshagen. 
In:igorna är hägnacle.4:,o 

Det verkar d;iremot föga troligt att utmar
ken hägnades i någon nämnvärd omfattning 
i Norrland so111 direkt resu ltat av 1857 års 
lagstiftn ing e lle r laga skifte. Deua då ut
marke ns areal i förhållan de till inägorna på 
de flesta h:t11 var s:1 iiven·äldigande. \1löjl igen 
skulle detta kunna ske i knsr.om råden och 
mer tätt bebyggda älvdalar men absolut ime 
i Norrlands in land. Li kaså torde fäbodväsen
det i södra "lorrland minska t behovet a, 
hägnader rnen cfaremot torde de forna b,·a
lagen be hön stä nga i rågå ngar till andra 
byar i en högre u tstr·äckning iin tidigare. 
\ 1lärk ,·äl att detta ;ir en spekulation som det 
återstår a tt heYisa, exempel\'iS genom att 
undersöka laga skiftcshandlingar samt följ a 
serier av dom böcker och i dessa ko nstatera 
hur fange ö,·erenskommelserna om att behål
la skogsbetcna på utmarken utan hägnader 
upprepades för ett och samma skifteslag. (Pa
ragraf] 9 i l 8?i7 ?trs förordn ing stipulerar ju 
att såda na fö ren ingar skall uppräu as skrift-

Figur 57. C111d1,sgård 
,liingd ovan/1å en sten-
111111: Bo1gu11da sorkm 
oth (;u.tfhm1s fuimd i 
\'iistngötla 11d. E. U. 
3959. FotoA . Boslrii111 
1931. 
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!igen. skri \·as in i domboken sa m t förm·as 
med 10 å rs inte n·all ) . 

En möjlig effekt aY 185 7 års förorclniug till
~ammans med laga skift e ts ge nomförande-, 
\'i lke n troligen sk11ll t' kunna förklara den ge-
11e re lla trenden i rnitl fr{1gelistma1e rial. är att 
hägnader i råg:111g st~ings bet~·clligt orde ntlig
are och biittre ;in de hägnader \'ilka endast ä r 
be lägna inom en fa tighec. H;ir fra mskYmtar 
ocks{1 t'n an passni11g a\· hägnad e rna. höjd 
och täth et , runt enskilda beccshagar till de t 
d jurslag som skall st~ingas innt' a\' hägnaden. 

De ansträngningar so m gjordes a\' skogs
~tyrclsen att inrätta bctcshagar med insådd 
\·all , i Väster- och Nor rboue11s hin under 

1930-, 40- och :')0-tale n. de så kallade betes/ör
bii1tri11gama. to rde i någo n mån stödja den
na spe ku lat io n och troliggiir \·idare mitt 
antaga nde om e tt l'onsa u g<-' mensam t u t
marksbete utan h:ignadt'r under 1800-tal<-'t. 
and ra hä lft i i\:o r rla nd. 1

~'
1 Skogsstyrelsens 

i1 1tresse \'ar riktat mot att fä bort a lla betes
clj11r från skogen . 

I det 11ndersökra fråge listmaterialc t är 
rena släubygcler S\·agt re presen te rack, kapi
tel 4 . I Tär torde dock ett mi11imum a\· hägna
der ha bibehållit~ d;, kopplingen mella11 rUur, 
stallgödsel och iikerbruk \ 'M oför~inch·ad. Den 
omfattande handeln med \i rke \i lke t bel~iggs 
i både det his101iska kanmateriale t, lrnsesyns
p rotokollen och socken kartcl>t'skriYn ingar-
11a sa111t handel n med hankar, rr:tgeli stmate
rialct. tyde r på au d e-1 bör ha förh ii llit sig s,'\ . 
Som fralllgår av kapitel 14 krä\·s en myc ket 
långYarig skog. brist för a tt denna skall imer
ka p;l vak ta\· h~ignadssätt. G~irdesgårda r a\· 
trä torde ha domine rat i rena sbttbygder -
;,tminstone ända fram till 1850-tale t - pa 
riksplanet. Dock hade d t' n sannolikt bi'ajar 
få kon kurre ns 3 \ ' andra h;1gnadsryper umkr 
1800-tale ts första h~ilf't i V~ists\·erigt'. jorch al
l ar och enkla stenmurar. Sammantaget bör 
dock gärdesg,"trda r ime ha \'a rir dire kt ovan
liga på slii11brgcle11 kri1 1g sckelskif'tet 1900. 
Taggt r:1dt'n \·ar h~ir inge t altc.>rnat i\-. Denna 
i ntrocl uce rad es för fö rsta gå ngen i \ 'ii rids
hande ln 1875. 1.·,~ 

Summeras bilden a\· hägnadsbest{u1d et 
på riks11i\'å \'id sekt'lskiftt't rnoo lll t'd a \·, een-

de på mängden anser jag d et rimligt att tro 
att hägnaderna ge nerellt se tt ökade i omfatt
ni ng från 1850-calets mi tt och framåt; främst 
s0111 e tt resul tat a \· nyodling. [ö lkökning sann 
koppl ingen mella n djurhå llning och åkcr
brnk. I 57 å rs förändring a\' stä ngselo rd
ningen torde snarast ha ökat hägnade rna ;in 
minskat dem. Den stora skillnaden fd111 pe
riode n in na n ~ir a tt hägnad erna rysiskt av 
lage11 tvi11gas ut till r:tgångar istället för att 
som fiiruL hun1dsakligen orng;irda inägo
rnarke 11. Laga skifte to rde rill e n bö1j an ha 
inneburit att det rrädessystcrn , en-, r\';"t- eller 
lrc. äde, som ti\\ärn.pac\es i byn före s\;.iftel 

ävc11 styrde or5anisatio11c11 o~h, mm-hutl1)'U
jandet for de n genom skiftet tillskapade 
fa stighe ten. D~irmed skulle de 11 enskilda 
fas1ighc1e11 förlo ra eve n t.uclla skalförde lar. 
g rundade på geom e triska sa111band. som 
fanns inbyggda i a t t ha en stor cirk11l~ir in
ägomark kringg~irclad av e n gemensamt u11-
derh:1lle n gärdesg:1rcl. Särski lt tyd ligt borde 
delta bli in o m e tt trcsädcson1råde av d cc> n 
modell som hedre\·s i G uclhem. H~ir to rde 
äve n st~ingse lfororclni11gen haft sror be tydel
se fö r a tt upplösa e\'entucll t förekommande 
h~ignaclslag inom t\·;'\- oc h tres~idet. Fo rt
farande har clock naturgeografi n i kombin;1-
tion me d \·,det a\· t rädessysrem ston förkla
rings\'ärde re-g io nalt och lokalt. Ökningen 
torde ha \'arit mest m arkant i söd ra S\'e riges 
skogs- och mella nbygder medan slättbvgckr
na torclP ha uppe li:t1 li t ett minim un, cl\' h~ig
nad e r och d:1 särskilt mar kant i \'äsrra S\·e
rige. Likaså bt'dömerjaga11 det norrlä ndska 
h~ignadsbes1å11de t ej ökade särskilt drama
tiskt. JJ;ir torde Jllan haft all anledning a tt 
a\'tala bon h ~ignader på u tmark. 

Skogsbrist ledde paradoxalt nog trol igen 
ri ll att elen t:i1a hankgänlesgården stängd 
me d hankar dri\jde sig h a r bngre p;, slä tt
bygden ;in i skogsbygcl tro ts ;:iu mau kallskt' 
h är hade rnest a tt tj ;ina på att Ö\ e rgå rill 
glesare giirdcsgårclar stängd med ,·idjo r. l \·a,~ 
je !'all om hushållet rnr t\llnget att köpa alla 
insats\'a ror, \·irke och hanka r. Likaså hi'>ll den 
sig troligen kl·;u liingrc i områdt'n me d e n 
relalin sctt t;icare farstam än riksgcnoJllsnitr<-' t 
under andra hälft en a,· 1800. (Se neda11 ) . 



Boshapsstockens sammansättning or:h 
dess betydelseför sättet alt stänga 
gärdesgårdar 
Resultaten i kapi tel 9 pe kar på e LL klart sam
band mellan g~irdesgårde ns h öjd och täthet 
med avseende på d e djur som den skulle 
utgöra hägn för. Det iir framför allt sam man
sättningen inom de n enskilda gården som 
var viktig i sammanha nge L. Så länge som ko1~ 
häsLar, får, getter och svin fanns på varenda 
gård behi>vde de perrnane nLa hägnaderna, 
ha nkgärdesgårclarna, vara anpassade där
efter. De rn:1ste vara tillräckligt h öga för a tt 
utestänga hoppbenägna cijur samtidigt ock
så tillräckl igL Läla så atl in te framförallt får 
och lamm m en iiven killingar skulle kun na 
gå ige nom. 1857 års srängselförorclnings pa
ragraf J 9 tillåter au gärd esgårdar av o lika 
tiithet kan stängas och fortfarande betraktas 
som laggill a. Även om det fin ns hrisLe r i 
1800-takts jorclbruksstatisLi k i d e t absoluta 
antale t cljnr är elen ändå tillräckligt bra för 
att spå ra generella trender.1:;'.< !\'edgången m· 

framförallt fårstamm en, men äYen getstarn
men, under 1800-talets sista hälft, är sanno-

2 

li kL elen fakLOr som e nskil t h art störst på\·er
kan på h ur giirdesgårclar stä ngdes. 

Att vidjan domi nerar så LoLalL i fråge list
materialet torde ha med detta att göra. Rem 
tekniskt låse r \ idjan g~irclslcn vid stiirparet 
p å eu h elt a nnat s~iu än e n han k. Därm ed 
kan en glesare gärdesgård konstrueras då en 
gii rdesgårcl som är stängd med vidja im e 
~j unker ihop vilket en hankgärdesgård gör 
kort tid efter de t a tt den är uppstängd, kapi
tel 7. Få r h ölls h uvudsakligen fö r ullem 
skull. \/edgån gen i få rsLa mmen är intim t 
förkn ippad med ökade möjligh eter att köpa 
billigt bomullstyg efter 18.50.4 ; 1 

Ge tstamme ns m inskn ing kommente ra 
under 1900-Lalets första decenniu m i följ an
de ordalag: 

--Afve n ge ten , som i a llmiin h e t p assa r for 
samma trakter som fi\ re t , h a r liksom deua 
f,\tt vika för den fra1n ä1skriclan cle odlingen. 
n1~ 11 genernas antal har ~in11u 1nera ~ln få r~ 
e n s g{ut tillbaka ä h -en i de föga u p podlade 
delarna af vå rt land, till fö ljd av sill rykte 
som ungskogsför i>da re . I de n m~tn , skogen 
har fi\u ,·ärde. har obeniigenhet<'11 mot get• 
ternas betande på skogen b lifrit a ll t allllliin-
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Får inkl. lamm. 

Getter 

Getter inkl. killingar. 

Figur 58. Får och get
sfommPns nedgäng 
1850- 1955. tjinSlof/p 
2000, Arbete!!, .1. I I. 

nare, och i flcn, 
fä rd ad t m ot ge 
mark . Då det iir 
betande inolll h 
som a l Ide les for ~ 
land m ed unda, 
no he rgs län rnc 
k ingc. Skåne, H 

Av citatet, från 1 
u tbrecln ingsomi 
Lid i stort sam rn : 

gärdesgårdens 11 

framträder i fr:1g 
I kapitel 12 visa, 
gården in te d rar 
rande långlagda· 
för skogsbrisL in t 
förklaring till häf 
emot framg:1r de 
ren, vilka begag1 
le rna i kapiLel 9, . 
gjorde både en L 
kortlagd gärdesg 
sig det rörde sig 
Därmed iir det i1 
lagda gärdesgårc 
sehens a\' en ge 
irne vallar elle r t 
Den konlagcla g: 
i mitt västgötsk: 
dock ett m ö jli~ 
skogsbrist så till 
fdn allmänn ing 
sranclardiserad I 
belägg är det do 
bestämdhe L 

Hägnader, l 
vallning 
En sak som reda 
d e avsnitt ä r val 
det skrivits en e u 
av Matyas Szabo 
begre pp för svc 
föra ll t saknas e1 
st räckning den 
n ingen ä r bctii 
skydda eller s t: 
Över tiden ryck 



nart'. och i flertale t af r ik<'L5 lä n ,·1r ff,rbud Ul
r5 rdadt mot getters beta11de pä ohäg11acl 
111:1 rk. Da del ä r stor s,·,irighct au ha lla gc llc r 
betande inom häg11ad, ha d e därför ,a goch 
som alldeles fiirsvun 11i1 i hela S,·ca- och Gi>1a
la11d med unda111ag lrnfn1d5akligcn f<"ir Kro
nobergs 1~111 med a11gränsande dela r af Hl e
kingt' . Skå 11(', Halla nd och Allsborg, lä n .·· ,·,, 

. ..\,· citateL, från 1909, att döma torde getens 
utbredningsområde i Cö1aland ,·id denna 
tid i s1on sam manfalla med elen kortlagcla 
g~irclesgårclens utbredningsornrådc som der 
frannräcler i fr:1gel istm ateria let, kapitel 9_ i.-,,; 
I btpite l 12 \'isas att de n kortlagcla g~i rdes
gården inte drar mindre vi rke än en mots,·a
rande långlagd m· san11m1 höjd och räthet rn,~ 
för skogsbrist in te ka n ,mföras som generell 
lörklaring till hägnadst)'pens uppkomst. rnir~ 
emot fra,ugår det ay kommentarerna till sva
ren, ,·ilka begagnats som underlag för tabel
lerna i kapitel 9. all e n brarnare lurn ingsl inje 
gjorde både en langlagd, men fram förallt en 
korrlagd gärdesgård. svår att kl~ittra iiver vare 
sig det rörde sig om e11 get eller en frukuju,·. 
Därmed ~ir det inte o rimligt att se den kon
lagda gärdesgården som e n fun ktionell kon
,ek\e 11s :w e n gerskötsel som hun1dsakl ige n 
inte vallar eller lj lldrar getterna u nder bere . 
De n konlagda g~i rdesgard som framskymt.ar 
i mitt östgötska material, kapit e l 13, ha r 
dock ett m öjligt in direkt sam band med 
skogs brist så t i Il \' ida att virke t som erhå lls 
från allmänn ingarna e,·en tuell t liar ,·ariL a,· 
sta ndardise rad hingcl. _P,111a/11i11ga1: Utan fl e r 
be l~igg är del dock S\';lrt att hä\'da de tta med 
besr~imclh e L. 

Hägnader, hinderdon och 
vallning 
Eu sak som reda n bitvis be rörts i (ffanst."1en
de a\'sniLL ä r , ·allning. Va llni ng är, trots an 
det skrivits en eu1ologi k a\"lianclling i ämnet 
aLvlatyas Szabo 1970, inte ett klan definierat 
begrepp för s,·e nska fö rh :11Ianden . Frn111-
förallt saknas e n undersökning i ,·ilken u1-
stråc kning de n m~inskl iga n~in aron i rnl l
ningen är betingad a,· behm·e t a tt rnkta, 
skydda elle r styra djt1ren i bete. gange 11. 
ÖYer tiden trck.s ,·alla re ns ro ll sannolikt Ila 

forä ndrats. 1.;; Dessuto m bör \'allning och 
ctjure ns betesg:rng siittas i relation till före
komsten a\' gärdesg:1rdar och dessas fysiska 
placering, häg11arlssystm1et. Szabo konstaterar 
d ock att pe rsoner sysselsatta med , ·alln ing 
i detta fall vall kullor ifrån fabodom rådc t -
a nförtroddes en lång rad sysslor ,·id sidan av 
det egenrliga ,·allningsarberet. 1

:,,; Vallningens 
in ne li :t11 eller e\'en tuellt fö re komm and e 
extra arbetsuppgifter cl iskmeras illle m ed 
J1:1gon stö rre precision fö r övriga delar av 
landet. 

:vlats Sjöberg har i sin avhaucll ing 1996, 
om agran barnarbete under periode n I 860-
1930, Yis,tt a tt , ·all ningsarbere ,·ar e n mycke t 
,·,rnlig orsak till att barnen. helt e lle r d eh-is, 
uteble,· frå n skolan under denna period . i:,9 

Sjöbergs u ndersiikningsom råd e beslår av 
f)Ta socknar i Bolstads pastorat ,·ilket är be
läget inom Sundals härad i Dalslan d . Sjö
berg har inten:jnat fyra personer, födda 
1900- l4, vilka växr.e upp på små och 1nedel
stora ramil_jejordbrnk i nnclersökningso111-
r:1der.. De fick alla som barn bö1ja ,·alla vid ca 
7 ar ålder. Antingen d en egna gå rdens cij ur 
e lle r gra nngårdarnas. "" l JLifr~rn intcnj uer
na ger Sjöberg följande bcskrirning a,· ,·all
ningsarberet och dess i11neh:11l: 

··:\';ir korna sl:ipptes ul efter morgonmjölk
n ingen bö1jadc arbett' t för vallpojken / flic k
a n. ,\ rbc lel bc~tocl i princip m· at1 föra korna 
till platse r där gräst>t ,·ar ymnig,, all söka nya 
all tef1e rso rn dj11ren lietacle och art lö rsöka 
halla djuren samladt'. Valt't ,I\" bete p lats ,·ar 
\"iktig1 därför au dålig1 / rnagt>rt bett' gay en 
sii111re mjt\lk och t,·iirton1. Om valet ,l\· betes
plats ,·ar <'ll ,·iktig t inslag i arbetet sa var 
<:'Il an11a t att försöka hålla cij11ren borta fran 
,·iixanclc och frt>clad gröda. rill exempel spann
malc11 pa åkern . Oet srörs ta problt>met 11iir 
bc1e t \'a r m agen var all cijurcn sökte sig ul i 
a llt större cirklar. All h ,illa dem samlade ,·ar 
da t' ll kritiskt momen t. En annat bcs,·ii rlig1 
111ome11t var all ,·,urna korna . Della måste ske 
1ne d j~11n na mellanru111 eftersom korna an
na rs g;n- sig ul pa egna fii rder för att söka vat
ten. \'au11ings111rcn inneha r ::tll ko rna måste 
samlas ihop och ledas till nagon damm eller 
an nan varcen kii lla . Vid m iclclagstid , m itt på 
dagen. skulle djuren å1erföras till ladugår
cl e 11 fö r mjölkning. De l ,·ar ornnligt au korna 
111jiilbdcs ute ,·id lwtcsrnarkcn. 1-:fter m id
clagsmjiilkningcn togs korna åte r ut pa bete. 

231 



Sedan vallades d e tills korn<t skul le å terkallas 
för dagens trec~jc mjölkn ing - hä!lsmjölk
ningen.,. 11H 

Tyviirr redogör inte intenjuerna fö r hur det 
f"i'H-höll sig med cven t:11ellt förekommandc 
hägnader. A\' Sjöbergs avhandling framgår 
att det i samband med 1857 års lagändring 
upprättades föreningar i undersökningsom
råd ct om gärdesgårdars borttagande samt 
all det sedan länge r:ttt s, år virkcsbrist clär
städes:62 I frågclis unaterialet kommer ett av 
bel:iggcn för gropcm11l a r frå n dctta härad, 
E.U . 37836. Sannolikt borde därför O\'an
stående beskrin1ing a, · valln ingsarbetet och 
cijnrens riirelsemönster relateras till en m ini
mum a,· hägnader vilka h un1dsakl igen borde 
ha å terfunn its i rågångar på inägomarkcn. 
Rimligen bestod de föreningar (ö, erenskom
melser) som 11ppriittacles för att anala bort 
h~ignadcr in i re lativt sen tid . Att ,·alln ing 
fortsaue att vara viktig regionalt unde r O\',l!J

stiiende förnt:siittni ngar styrks ä,en a\' dc 
platsan nonser Sjöbcrg refererar till, införda 
i Elfsborgs Läns Annonsblad 1111der åren 
191 :"i- 25 , där ,·allare regelbundet eftersiik

tes. 1"" 
Gärdesg:1rdar och cijm sammanförs cliir

e mor grundligt i Szabös kapitel om hinderdo"; 
o lika typer a,· mekan iska hidpmedel som sat
tes p:1 betesdjuren för att hindra dessa f'rfo att 
hoppa, bryta eller h ypa igenom gärdesgår
dar. 101 Hinderclon kompletterades med olika 
mer eller mi n dre pl:1gsamrna, i m{rnga fall 
kirurgiska ingrepp, på framförallt: får, s,·in 
och geuer. 16'' Genomgånge11 är grundl ig 
men ingen egenrlig koppl ing görs m e llan 
vallninge ns u tbredni ng :1 ena sidan och gär
desg:1rdar, betesdjur samr h i11d crdon å and
ra sidan. Delta trots att Szab6 presenterar e n 
karta, u r Atlas i>vcr svensk folkk ul u1r, h 1.1n1cl
karta XXIV, ö,·er lcirekornsten a,· vall l~jon . 11

;,; 

Va ll hjon a,· olika kön och :t1clcr be l~iggs h,'ir 
i h ela Sverige. 

U tifrån mina egna undersökningar kan 
i11 tc hellerjag ge någon cxakL d efinition a, 
vall n ing och ,·allningsarbetets huvudsaklig,1 
arbetsuppgifte r . .Jag tro r äve11 au fo lkmin
nesrnate rialcts uppgiftcr 0 111 vallhjon m åsre 
beaktas u tif't·ån det sena 1800-talers föru ts~itt-

2?,2 

n ingar samt till den kulturgeografiska bygel 
som svaren relaterar till. .Jag skulle misstiinka 
att s,ar som rdaterar vallhj on ifrå n fram 
iörallt Väs1.ergötlancls och Dalslands slättom
råden ofta fick arbcta i en siruation där upp
odl ingen 11:1tt e tt maximum och befesarealen 
ett m inimum mccl betesbrist som fötjcl . Här 
kan ,·all hjonets uppgift h uvudsakligen h a 
,ari t: att tillse att hungriga kor inre bröt sig 
igenom hägnader in till växande gröda. Sär
skil t som det ,·id dcnna tid ,·ar möjligt att 
stänga ett minimum a\' hägnader samtidigt 
som dessa, om de stod inom elen egna fastig
heten, inte behö,·c\e följa lage ns kra\' p;, höjd 
och hållfas thet. EvenLUellt kan också en lång
varig skogsbrist i dessa områden ha medfört 
a tt hägnaderna var i unde rmåligt skick och 
art d j urcn därför behiivclc ,·allas som komp
le me nt ti ll gänlesgårclarna. (Lan tmiicarens 
kommentarcr till 17 16 å rs karta över Brunn
hem i Gudhems h~iracl kan tolkas i den rikt
n ingen.) Jag tror atr nedanstående citat från 
1800-rale ts Irland re latera r till e n likartad 
situation som den O\'an skisserade: 

"P. K.night. 11·ho 11·as a ci ,·il enginecr by p ro
fession, 1ffiting abOLll the \ 1!11lle L pcninsula, 
Co unty \layo. in 1836, testifies n ot alone to 

Lhe ani,·ity of Lhc h e rdsma11 buL also to local 
COl}(liLio ns 11·b ich marle liis p rcsence i1t1pcra-
1i1·c: ' I ha,·e said lieforc LhaL tl1e cnclosures 
wc re b 11 t ft'w. rnc rc ly the fcn cc which s11r
ro11nds thc 1illage parrs; bc ing mark of pan
ly rnundecl stones. and partly of sandv sods 
and so il. T h cy arc or tlw poorcsL d escrip
tio11 , .ind in winrer gt'11t'rallv crumhlc 1.0 Lhc 
grnuncl. In spring, the su r round ing fcnce is 
b cing repa i red lw thc common labou r o f tlw 
,·il lage, 1111clcr Lhe clirecti011 of thc head1nan ; 
no i11dividual fee li ng a panicu lar in1eres1 fo r 
onc pan m ore tha n Lhc othn, it is genera lly 
vcry sl01·en ly and ill clo ne . The h c rdsma n 
keeps off tlic canlc ·." 1

" ' 

l det undersökta etnologiska matcrial berörs 
hinde rdon sporadiskt i n{1gra få S\'ar vilke t 
främst bcror på at 1 f'r~1gclistorna in te explici t 
efterlr{igar upplysningar a,· detta slag. Djur
slagen skymtar däremot fram i sammanhang 
som har betydelse för gärdesgårdens tek
niskt/ fysiska utformning, kapitel 9. Däremot 
tyckerjag kunna sl11ta rnig till att gä1·desgår
dar lir u tformade och satta i sådana fys iska 
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lägen att d e unde r normala förhå llanden 
skall reglera djurens betesgå ng. \·are sig det 
rör sig om at l stänga inne e lle r ute djur, 
komple LLe rade med minimal mänsklig med
n : rkan. I d e fal l g~irdesgårclen inte hade 
någon effekt, fö r eu särski lt besdrligt djur, 
tillgreps hinderclon. Majoritett>n a\· dessa \'a r 
utformade på e tt sådant säll a ll de inte skul
le fun gera i ett sammanhang d~ir en gärdes
gård e lle r annan typ a\' li~ignad saknades. 
Gradvis allt hårdare m etod er togs ti ll mot 
det djur som trots hinderdon Yisade sig \·ara 
fortsall besYärligt i detta a\·seende. f\y Szabos 
tt'Xt är det s\·ån all göra sig en uppfattning 
av om de kirurgiska ingre pp på getter som 
beskriYs a rwänd es gen erellt på al la geuer 
el le r o m de endast togs ti ll då enskilda cij ur 
\·isat sig besYärliga. Blo tta existensen av dessa 
metoder måste us som int~ikt för att det gick 
au regle ra getters betesgång med g~irdesgår
c!ar utan vallning. 

Rent logiskL måste g~irdesgårdarna ha kla
rat a tr regle ra betesgången för samtliga före
kommande djurslag cl{t inge nting talar för 
att g~irdesgårclar skulle ha stängts a\ n{1gon 
annan anledning. I lade de ime utgjon effek
ti\·a hägnad er torde d e ha ö,·erge tts strax 
efl e r att de imroc!ucerades. Istället inle mma
des de i landskapslaga rna i samband m ed 
introduk Lionen och höll sig har där under 
700-800 :1r. 1-Iinde rdon och kirurgiska in
grt'pp är huvudsakligen alt betrakta som 
komple m e n t till g;irdesgårclar och kan ej 
förstås utan detta samband . 

Betestryck och vicUor 
Den bcfolkningsökning och nyodling som 
skedde fram till 1850 i södra och mellersta 
Sverige bidrog med största s;ikerhet till au 
trycke t på skogarna ökade, på b{1de n}'LLig
heterna ved, gårdsel och byggnads\ irke men 
iiven son1 betesmark, cl:t e n ökning a\· å ker
arealen rn:1ste kompenseras med en ökn ing 
av ängsarealen, som i sin tur beri ngacles a\ 
foclerbehovet. 'G8 Således ledde detta til l en 
total minskning a\' elen tillgängliga rnrnarken. 
Därmed stod en mindre areal t.ill Jörfogande 
för sommarbete, oaYselL om boskapsstocken 

ökaclt> e ller e j. Dessa faktorer torde ha lett 
till et t i v;isemligt ö kat betestryck under 
1800-ta let i södra och mellersta Sverige. i ,;r, 

De n b;ista beskrivningen som j ag känner 
til l över skogsbetets effekter p{t träclvegeta
tion en {1terfinns Christian Vaupells arbete 
"De Danske Skove" frå n 1863.4711 Arbetet har 
stort ,·ärcle d{t spåren efter e tt allmä n L skogs
hete i de danska skogarna, inna n frecl skovs
förordningen å r 1805, fortfaran de kunde 
iakuas. Vaupcll stude rade också hur skogen 
reage rade på bete av båd e vilda och rama 
idisslare i de kHngliga clanskajaktparkerna. 
Den dauskajägmästa ren Sten Bje rke gjorde 
unde r 1950-talet egna iakttagelse r, i Dan
mark, södra Sverige och i d ela r a\ ;\Jorge, 
och prescn ter:-ide 1957 sina slutsatser, vilka 
\'ar helt i linje med V,lllpells resultat. i ;i 

F.n möjlig invändning mot att gene ralise
ra slu tsatser d ragna frå n de rv:1 föregående 
arbetena kan vara a tt dessa behandla r löv
skogar i elen nemorala zonen. Fiir d el södra 
barrskogsornråde t och för de r norra barr
skogsområdet (hemiboreal respektive boreal 
zon) i Sverige finns in te motsvarande typer ,w 
tllldersökningar utförda. Ett undantag ut
görs eYentuellL av .i~igrnäs Lare Ca rl Bjiirk
boms arbete "Om skogsbere'· från 1907."17~ 

1-I~ir beskri\·s de "skador'' som får, get, ko och 
häsL gör på barnr~idsplantor sert ur ett skogs
bruksperspe kti\·. Späcl,t {1rsskou a\·beras un
der senvåren och försom maren innan d e 
hun nit bl i fön eclacle. Granen d eformeras 
och får ett lm skarta t u tseende av ko ntinuer
lig t bete men iiverleve r ofta som individ 
medan tallpla n LOr cfaremot van li gen dö r 
efler upprepade betesp{1känningari17:

1J onas 
Bergquis t h a r i sin ad1anclling st11dera t be
resskador från iilg och rådj ur på barrtr~icls
planteri ngar. Cramförall L gran plan te ringar, 
på hyggen i södra SYe rige. Här är d et fram
föra ll t råcijur som i maj / juni betar fä rska 
topp och sidoskott på barrträclsplantor. 1; " 

Vidare betas alla trädplantor av v{1ra skogs
träd av 1·ilda d jm samtidigt som granplantor 
~ir de minst begärliga. i ; ., 

Vad som är viktigt a tt notera i samman
hanget är alt både älg och rådjur är i en situa
tion där de kan våija b,'\de plats oc h ,·alet av 
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föda. Om man d äremot u tgår ifrån att be te 
med tamdjur försiggår p:1 en inh ägnad betes
mark i skogeu - vi lket ~ir den bild som fråge
listmaterialet defini tivt förmedlar för sydsven
ska höglandet cfar aJJ mark, både im'igor och 
wiigur, är hägnade krillg sekelskiftet 1900 -
är situationen en annan. Betesdj uren kan 
inte välja. Oavsett om granplantor skadas 
genom d irekt bete eller av tram p torde ett 
ö kat betes tryck leda till a tt antalet granplan
tor per areal bl ir förh{dlandevis lite t _järnfön 
med antalet på en motwaranclc obetad are
al eller en areal med väsentl ige n l~igre antal 
bctescljur per ytcn het. Bjiirkborn skriver a tt: 

··Den skad a , som beteskreaLUren göra i l\'orr
lands vidsträckta skogsmarker iir s\"år all 
konstatera annat än på mera begränsade 
omri\den. I södra och mellersta Sverige, <Lir 
kreaturens a n tal är proportions,·is större i fö1° 
hållande ti ll arealen och diir skogsocll ingar 
mera allmän t fö re komma, är den skada som 
beteskreaturen göra lättare all p,h·isa ."·"'' 

Björk bom redovisar 190::i års sta tistik - cbr 
antalet hästar, nötkreatur, får och geuer 
officiellt uppgick till 4 245 873 stycken clj u r 
- och skriver vidare att: 

"Af dessa kreatu r heta väl alla får och gener 
samt minst e n half million nö tkreatur, cl.v.s. 
cirka 2,000 ,000 i skogc1rna om som mci
ren."1;1 

Limrcr man därtill oreo-elbundet men ändå 
t),=) 0 

frekve n t förekommande b e tesbränningar 
sann svedjning på utrnarksarealerna torde 
plantantalet ha minskats ytterl igare. 

Jag tror därför a u ett högt och uthåll igt 
betestryck un d er 1800-talet, med få gran
p lantor lämpliga för gärdesgårclsvicljor per 
areal, i hög grad förklarar valet. a,, råämne 
ti ll vicljor i mitt frågelistmaterial, kapitel 7. I 
södra och mellersta S,·erige är råmate rialet 
en grankvist. h iimtad från ett vuxet t.riid. I cu 
antal fall a nger svaren dessutom alt de t var 
brukligt au klättra upp i granarna eller att 
använda sig av e n lwx, figur 30 i kapi tel 7, för 
att från marken kunna riicka högt. upp i trä
den och skära av lämpliga histar. I nord
ligaste Svealand och hela Norrland best:u 
utgångsrnaterialet för vidj an av en unggran 
på 1,2 meters höjd . Detta tolkar jag som au 
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betestrycket varit väsentligt lägre och an 
diirför ett väsentligt större a ntal unggranar 
fanns alt tillgå per areal för de tta ändamål. 
,·ilket i sin wr har gjort a tt det gick snabbare 
alt ta unggranar på marken än att skära 
kvistar högt uppe i vuxna rriicl. 

Gärdesgårdarnas betydelse 
I dagens S,·erige har vi m ycket sv:1n all in se 
gärdesgårdarnas roll och betydelse förjorcl
bruksproduktionen . Gärdesgårdar förkn ip
pas med hembygdsgårdar, frilu frsmuscer 
samt nå r huntdsakligen våra barn genom 
Björn Bergs illnstrationcr ,1\' Emil i Lö11nebe1° 
ga och Teskcdsgum ma n sam t F.lsa Beskows 
och Sven l\ordquists \'erk. Av de gärd es
g:1rdar som st.ängs idag är majoriteten upp
förda kring villatomter och sommarstugor i 
historiskt inkorrekta !~igen . Det är svårt a tL 
förest~illa sig h ur otroligt Y,mliga gärdes
gårdarna torde ha varit äldre tid, där de ut
gjorde ett dominerande e le ment i land
skapet. 

" \fan behöfaer blott kasLa ögonen p:1 en 
aldrig så litet upocllad shiu, för at b lifwa warse 
hundraclerals linier och krökningar af gärdes
gårdar, all.1 så u pfördc som hade man haft at 
befara in brott, af alla i naturen hclin Li iga 
kreauir." 1ii-. 

Etr landskap utan h ägnader som Yi idag tar 
för h e lt naturligt, var en orim lighet. Om
kring I 000 000 kilomet.e r gärdesgårdar 
kring 1800-talets mitt räcker 25 ,,arv runt 
jordklotet. 

Att fas tställa och belysa gärdesgårdarnas 
roll och d eras stora betydelse förjordb ruks
p rodnktionens genomförande har varit 
målsäuningen med undersökningen. De 
rramräknade g~irdesgårclslängderna på re
gional- och riksnivå skänker förståelse för lag
stiftn ing och byordningar, samt de redovisa
de mängderna i tid, a rbete och virke som 
det Yarit möjligt au ägna hägnaderna a,· 
familjejordbrukets hushåll. Ytterst faller bety
delsen tillbaka på g~irdcsgårdarnas funktion 
att skilja betande dj m från växande grödor. 
Fö1· enskilda individer och h ushåll inriktade 
på sjiilvbushåll blir konsehenserna av brister 
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i hägnadssystemet större än för ekonomier 
inriktade på avsaluproduktion. De senare 
riskerarju inte S\'~il t som yttersta konsekYens 
om hägnaderna fallerar. 

Att hägnader h ar betydelse i detta aYseen
de kanske åskådliggörs lättast genom n:1gra 
exempel från ekonomier och ,·ärldsdelar där 
betesdjur introducerats i jordbrukande eko
nomier som fön1t saknat sådana och därmed 
saknar beredskap för att hantera både grödor 
och betesdjnr inom samma system. 

Det kanske mest väldokumenterade och 
samtidigt kanske det mest ödesdigra exemp
let utgörs av Mexiko. I samband med att 
spanjorerna slutgiltigt erön·ade de centrala 
delarna av nuvarande Mexiko under 1520-
talet och konsoliderade sitt välde infördes 
kor, får och geuer tillsammans med smitt
koppor. Den n ya sjukdomen grasserade i 
återkommande epidemier, 1531- 32, 1538, 
l?i43-48, 1563-fi4, sam t 1576-1 58 1, bland 
den inhemska befolkningen. Demografiska 
beräkningar pekar på att 2/ 3 a\" befolkning
en slogs u t till föl jd av direkt smi tta. 17n Den 
mark som conquistadorerna tog för eget 
bruk lades i hög utsträckning ut till hacien
dor vilka dels var inrik tad e på extensiv bo
skapsskötsel och dels inriktade på avsalu
produktion; f"räms t socker tör export till 
Spanien. Livsmedelsforsö,jningen, m<!js, räk
nade spa1uorer11a med a tt den inhemska be
fo lkn ingen skulle klara av. 1' 11 I samma takt 
som den inhemska befolkningen minskad e 
ökade boskapsstockens numerär. Under 
trycke t av flockar med tam boskap, vil ka be
tade i ett landskap som var helt i avsaknad av 
hägnader, bröt elen inhemska livsmeclelspro
duktionen samman vilket orsakade svårartad 
hungersnöd . De kumulativa e ffek terna al" 
epidemier och hunge rsnöd gör att historiskt 
inriktade demografer räknar med att.så myck
et som 75% av elen inhemska befolkningen 
slogs 111 nnder en knapp hundraårsperiocl. 181 

Liknande förlopp tycks den e ngelska ko
lonisati onen av den Nordamer ikanska öst
kusten ha ff1tt under 1600-talcts första h~ilft. 
Lika li tet som u rbefolkni ngen i Mexiko 
hade Nordamerikas indian e r någon resis
tens mot vanlig förkylning, mässlingen, sm itt-

koppor e lle r pesten . 182 De st.ammar sorn var 
j ordbrukande hade heller inga t:amcijur utan 
bedrev ett ext:ensi,·tjordbruk ut.an kreat.urs
göclsel. '"~ Massachusetts Bay-kolonin lycka
des tidigt få sina indianska grannar, svårt 
decimerade av sjukdomar, att acceptera ko
lonins överhöghet men också dess jurisdik
tion: 

••·r here arc numcrous rccords from thc carly 
history of i'vlassachusetts Bay of cour t cases 
hetween settlers and the ir Na ti1·e American 
neighbours. :Vlany of thcm - in a n iron ic 
commcntary on English clairns thar they 
were stable farmers 1\°11i le the Ind ians were 
rootless nomads - rc\'olvcd aro und dispu tes 
o\'e,- thc colonists ' roaming li,·cstock, which 
often clamaged nalive crops and were then 
killed in re1·enge by the Indians'·.'" 

Yuerligare ett exempel på vikten a\' väl fun
gerande hägnader för att skydda växande 
grödor från betande djur stammar från ame
rikanska inbördeskriget. Sydstatsarrnens re
gementen blev tidigt under kriget L inda för 
att anv~inda virke från befintliga hägnader 
t ill sina kok- och lägereldar, oavsett om häg
naderna hörde till den egna befolkningen 
eller fienden . Redan våren 1862 ansåg syd
slaternas presiden t.Jefferson Davis att situa
tionen var så allvarlig att den behövde åtgär
das. Han lät d ärför utfärda skriftliga order i 
frågan, genom sin krigskabinettssekreterare 
Raudolph, vilka ställdes till general J oseph E 
J ohnston: 

--r am instructecl by the President, wrotc 
Randolph , LO ca ll your auention Lo thc habit 
in whicl1 many or the rcgiments have fallen 
of' burning the fen ces nea r their encamp
men ts and h i1·011acs, and I must request that 
yon wi ll issue orders requiring ... A.rmy regu
l,1ti o ns 10 be exccutcd. Unlcss the destruc
tion oi'fenc~s can be arrest.ed i1 will mate rial
ly lcssen the crop ... and in1pair the power of 
the Go1·ernmcnt to subsist the Anny."48

' ' 

Den na order fötjdes av flera liknande under 
hela kriget men fick hel1 narnrligt ingen 
effekt dä sydstatarna ime hade någon orga
niserad tross. Soldaterna fick ut sin skaffning 
otillredd. Denna fick de sedan tillaga b~ist de 
kunde i improviserade matlag. 

En sista notis från den Amerikanska kon
t inenten uLgörs av taggtrådens införande på 
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den nordamerikanska pr~irien unde r 1870-
talet. I ert: näst.an he lt trädlöst. landskap kun
de pri,·aL äganderäu införas och skyddas mol 
de stora boskapshjordar som kom att be ta på 
prärien. TaggLråclen fick exakt samma bety
d else i Nordamerika som ha nkgärclesgårcl
ens in förande antas ha få tt i a rkeologen Lars 
Ersgårds tolkni11g av fy11d e11 aY tid igmedel
tida, parallella stiirparshå l och d e ras place
ring i te rrängen , söd er om Leksand, om än 
i olika kontext.➔s,; 

Om Yi slutl igen återvänder Lill Ga mla värl
den och nordvästra Europa, norr om Alpe r
na och v~iste r om Elbe, kan konsta teras at t 
d e spannmålsinriktacle områdena, vid 1200-
ta le ts bö1jan , i s torL sett alla anv~inde sig av 
Lresäcle inom opcn-fiddsystem samt.id igt 
som uppodlingen nf1tt ett maximum i dessa 
bygder kring sekelskiftet l '.300. 1·' 7 Dessa open
fi e lds vara a lla omgärdade av någon slags 
hägnac1.·1·'" Den stora skillnadenjiimfii rt med 
svc11Ska förh{tllan den , ·ar skalan. Uppgifter 
frå n England p ekar på all open-fieldsystcrn 
- som omfattar en by-kunde inbegripa upp 
till 500 hdrar öppenjord indelad i tre gär
den . ''" Dessa gä rden u tgjord e en Y~ise11tlig 
del av d en tillgängliga betesareale n när d e 
låg i triide i engelska, tyska och franska full
å kers bygder. Här h ar troligen byhe rdens 
arbete i m:111gt och mycke t bestått i att rnkLa 
på bitYis ganska l111ngriga cljur så a tt de inte 
b ryter igenom hägnaderna in till elen viixan
cle grödan. 

För svensk d el har naturgeografin till stor 
del begriinsat möjlighete rna all lägga ut b y
arnas gärden i stora open-fiddsys tern sam
tidigt som forh:tllande t mellan inägoma rk 
och 11tägor , ·ar iL e rt h e lt a nnat. Fö ru tom i 
Skåne sa mt vissa delar av Västergötland har 
i11gen skria nde b rist på ,·are sig bete eller 
Yirke uppstå LL fö rrän vid 1800-talc ts mitt -
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och tid en därefter - i landets fullåkcrsbyg
d e r. Oe med e uropeiska rn(ttt sett b lygsam
m a a realer som behii\'t h ~ignas i Sverige h ar 
kunnat h~ignas med gärd esgå rdar av trä Lack 
\'are tillr~icklig fö rekomst a, lämpligt virke 
och ha ndel med detta sarnticl igt som inge n 
byherdeinst itution li kt d e n kontinentala -
generellt sen - har behövt utvecklas för att 
hindra svultna betcsdjur att bryta igenom 
hägnader. Den av Szabo re d o\'isade före
komste n a1· va ll hjon i S\'erige stammar frå n 
1800-tale ts sis ta kvartal då fö rändringar i 
uppodlingsgrad, sk iflesrefonn er samt för
ändringar i bägnadslagstiftningen parat med 
Yiss \'irkcsbr ist i landets slä tt.områden tro
ligen orsakat en förändring a,· bctesorgaui
sario ne n. Ska lan och geometriska samband 
har dock haft betydelse Jör rn~ingden hank
gärdesgårdar i o lika stadier av uppodl ing då 
srn:1 falt kr~iver mer hägnad per areal än sLO
ra . Laga skifte i korn bi11ation med 1857 :1rs 
hägnaclsförordning pa ra t med en konti n u
erligt iikande odl ing under 1800-ta let ledde 
troligen dels till au hiigm1derna blev iin nu 
fl e r på riksnivå och d els till a tt hägnaderna 
f1terfanns i delvis n ya lägen u nder 1800-
t.ale ts andra hälft änjiirnfiin med tid igare å r
hundraden . Istället för a tt huvudsakligen 
omgärda en Legs kifta cl iniigornark b lev de 
isLälleL i hög utstriickning h~invisade till rå
g;rngam a me llan de geno m skifte t uppkom
na fas tigheterna. 

"Nästan ,·arje d,g;mg ,·ar försedd me d e n 
haga, de äro borta 1111, Lill större delen , ing
en nämne r dem längre, Jirn Browns kropp 
m ultnar i sin graY, som enge lsmännen 
sjunga . Vilc de i fr id . De rnro besvärl iga 
kam rater då de ' levd e' ." 

uLMA I 0025, s. 12-13, å r 1936. 
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Summary 

Background, questions 
addressed and sources 
Tbis thcsis is dcvotecl to the study of the 
splitrailknce, the lw11kgiirrl1'sgr11d, peettliar LO 

Sweden and neighbouring Scanclinavian 
countries inclnding Lhe wesLern parts of 
Russia and somc of Lhc Baltic cou11tries. The 
hankgärdesg~ird isa wooden structnre where 
a ll materials incluclcd in the fence, stakes, 
rails and withes, are macle ofwoocl ch iefly 
Norwegian spruce, Piceu abies. Thus tlte dis
tribution of Lhe han kgärdcsg:U-cl in an Euro
pcan coutext is closely relatecl to the natura] 
distribut io n of Picea abies. 

The rails arc set in a sloping posiLion in 
between pairs of stakes. The lat ter are he lcl 
togethe r wiLh Lhree wiLhes, lw.nk in Sweclish , 
on each pair. fro m top to bouom of Lhe 
construction a single, or more llsual, two or 
three rails in sequence pass Lhrough six or 
se1·en pairs of sta kes before touching the 
grouncl. The hciglu of the fcnce, the clensi
ty ofrails and the maximum spacing aJlowed 
for the pairs are regulated in the proYincial 
laws from the late l ?ith cc11 rnry, a nd are re
pcatccl in the national codes of 1350 and 
17'.M. Reg ulaLio ns on fenci ng and rcla tccl 
rna ttcrs for thc grazing or li1·estock form a 
major part or the eon ten Ls in the 1·illage by
laws from the 17th ro the 19th centuries. 

Since rh e early 12th cenwry the hank
gärdesgå rd has been Lhe primary mcans to 

protect uops such as grain and hay against 
<larnagc by liYestock in rhe relatively small -
compared to european conditions - Swedish 
vi ll ages suJToundecl by comrnon arable 
ficlcls a11d outlying pasturcd commons. 

Historically, clue LO nalura l conditions 
and geography, Swcdish fa rming has been 
carriecl out in open-lields in one-, two-, or 
th ree-fi e ld syste ms. Within Lhe enclosed 
comrnon f1eld or fic lds each farmer hacl his 
scattcred strips of the a rable land cal led 
sclions. Between indi1·iclua l selions in the 
lields thcre were no fences; 011 ly a furrow or 
a sLrip of grass marked the horder. To p ro
LecL the crops each fie ld was surroLLn ded by 
a giirdesg:trd ll'hose upkeep and mai11tai11-
ance was a joi 11 t responsibility sharecl by the 
farmers in a l'illage. Each farmer had his 
clcsig11ated stretch of gärdesgård to main
rain . The lt>ngth was dcpcndent on the indi-
1·iclual share of rhe arable land LO wbich each 
operator ,,·as entitkcl, i.c. the number and 
combined si1:e of the selions . By law it was 
Lhe responsibi lity of' rhe owner or Lenant of 
the arabk to fe nce off Lhe li1-cstock - not thc 
orher way aroLLn cl . This _j uridical point or 
1·iew was not a ltercd or changed ttnril Lhe 
Fenci ng r\ct of 1857 was passed. 

The giirdesgård exis ted in a contcxt of 
a nima l lrnsbandry LlrnL, with tl1e cxception 
of the sou thern most province of Sweden 
Sk:t11c. general ly lacked the assistance of a 
h erclsma n. In Skå ne conditious for agricLLl
lllre and a11imal husbandry ll'ere more in 
li11e wirJ1 traditional Europcan standards; 
three-field systems in open fi elcls, a village 
herdsrnan and a scarciL}' of pasturc wh c rc 
the common fallow gc11erally supplied rh e 
on ly g razing an.tilabk for rh e lil'es tock in 
cornbiuation wi th the swbble afler the har-
1·cst. 

One collld say Lhat the giirdcsg:trd was the 
focal point whcrc the general needs ofrural 



h usbandry and the special neecls of animal 
husbandry m e L. It was a meeting point that 
called for resources, labour, time and wood 
from the operators and was a great source of 
conflict. Still as th e single most vi tal part in 
thc mixed farming system it ensurecl contin
uing power of operation and the survival of 
the subsistence farme r. 

In 1827 one of th e most radical Enclosurc 
Acts, i.e . th e Enclosure Act that was to bear 
the greatest impact on the Swcdish farming 
community, was passed by the Swedish par
liament. T h is act rnle cl that th e whol e do
main of the village sh ould b e clivided and 
reallocated in toa m aximum of thrce p lo ts 
or land per ind ividual consisting or a ra bl e 
land and o u t lying com rnon past11res. The 
size and share of the land rece ived by an 
individua l were b ased on the indiviclual's 
share a nd the fertility of the a rable land pre
viously hdcl in the village by the individual. 
The only means in this process of ensuring 
the incli1 idual ' s p roductive capacity was to 
compensate loss of fertile land with la rger 
amounts ofless fertile land wh ich - if aclded 
together- theorctically should yidcl as rnuch 
as thc former h olclings. T he act also s tated 
that n ew farms thus cre;i te cl were to h ave 
t:hei r incli1-idual separate buildings o n the 
actual property of the ne11' holdi n gs instcad 
ofclt1sre red in a villagc a nd 1ha t the borde r
li ne between propen ies shoulcl be Ccnced. 

Th e cornbi1wd fo rces of th e Enc losure 
Act and the f-'enc in g Act meant th at the 
fenci ng svs tems pre,·io usly o rgan ised to ward 
offt h e li, estock from con1rnon arable fi e lds 
had to be re;ilignecl and fcnccd in ne11· pliys
ical positio n s cnclos i11g incli,idual farms 
1,.·here the responsih il ity for 1m1intenance 
,111d upkeep fell 011 individnals - an d in 
some sensc ncighbours - r;ither tba11 as pre-
1·io11s]y b e ing a joint rcsponsibility of tlic 
whole ,·i llage. 

The airn of rhis clisse natio11 is w investi
gate rhc imponance ofthc hankgärdesgå rcl 
fo r th e ;igrarian houscholcls occupicd in 
mixecl fanning - tha1 is husbauclq· and ani
m,tl lwsband n ' - for subsistcuce du ring th e 
period 1640- 1900. The pri111ary questio n a l 
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issue for this investigation is wheth er th e 
sheer amount of fencing - which supposed ly 
increasecl over time - reachecl su ch p ropor
tiom that 1he effort o r maintenancc and up
keep becarne a burclen which transformed 
the gär desgård f rom a vitalasset and turned 
it into a consuming clrain oflabour, time an d 
fe n cing mate rials for the individual house
hold s. Was th is a burclen which a t some 
p oint might force the fa rmers to g ive up 
fe ncing and turn into other m eth ocls ofsep
arating g razing cattlc from growing crops, as 
for example hercl ing or tethering) 

In o rder to an swer the above slated ques
tions it is n ecessary to es tablish a fix ed 
am ounL offencing at a d istinct starting point 
in t.ime and then be a ble to monitor Lhe 
progress of the fen cing systemsover Lime . 

Since the NaLional Lands11 rvey ofSweden 
,vas started as early as 1628 and since the 
Sweclish pcasantry h as beeu faced wi Lh al 
]east two o r m o re enclos11re acLs consccutive
ly since 1749 witb each ilct resulting in an 
ordinance map of sing ular villagcs and their 
grounds, a re levant so11rce m a Leria l was 
rcadily a t h and. Of panicular imponance 
for this study is Lh e fäet thar each map that 
was rnade b y the sun·eyors was copied and 
fi le d, covering a period of approximatt>ly 
2:'i0 yea rs. l\llos t importallt of al l is that. Lhe 
land surn~)'Ors included the renc ing systems 
011 thc ir maps tbro11gh t.h e wh o le of this 
period . 

Series of !arge scale cadastral maps from 
three geographi cal 1·egions - e:1ch repre
se11ti11g a clist inct h istorica l rotation system 
(on e-. t110- or rhree-field) - ha1e s11pplied 
th e possib ility oresta blishi11g re le, ·:rn t arith
metical mean figurcs or th e tota l le ngtl1 of 
re ncing per hecrart' of the total area and the 
to tal lcngrh o ffencing pe r hcct a re ofarable 
acreage. 

lll orde r to es1a blis '1 thc amoun1 of 1im e, 
the a111011n t of labour a nd rhe am o unt of 
1,·ood heing used for Cen c ing each 1·ear a 
tot a l of 260 answers n n th t' cth nological 
qucstiounaire \ '[ 1 !'i Fcnccs, dist rib11t n l lw 
thc [11stit11t e o f Dialec t an d Fo lklo re Re
sca rcl1 in L'ppsala iu 1\)28, ha,·e been siftccl 
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for information on these rnauers; especially 
Lechnical information contain ing rcliable 
measurcments on the cliffe rcnl properties of 
woocl wh ich were used in the fen ce . 

In J 681 a h uge reclucLion of the posses
sions ofthe landcd gentry took place in Swe
d e n. T he forfeitecl la nd was used as the cor
ner stone in the reform ation of the Swedish 
army where com rnissionecl and non-com
m issioned officers receivcd Lh e incomes 
from individual fa rms assigned to thern ratl1-
er than get.tinga cash payment. The size of 
the farm varied with rank and was consid
e red as c rown possession. It was only rhe 
revenues from tbe land thaL was assignecl , 
not the land. The officers were responsible 
for th e ru nn ing of their al located farms. l n 
order to ensure that fields a nd builclings 
,1ere kept in goocl conditio n regular inspec
tions were carricd out. Onc o f Lhe items in
specLecl was Lhe gärdesgård. The inspection 
protocols were filed . C01nple te se ts of proto
cols from five farms from thc pe r iod 1720-
1860 have been used for discerning thc rate 
or cle terioration of the g;irclesgårcl a ncl rhus 
suppli ed a mean a1H1md lengrh of gärd es
gå rd thathad ro be rebuilt. Since indi,·idual 
fa rms wcrc rnon itored oYer tirnc it is a lso 
possib le ro scc i f" thc amoun L or fcnces in
creasccl O\'er ri mc or no t. 

Pri01 Lo tlw lirst Enclosurc Acl o f 1749 
the !a rge scale cadastral rna ps or incli,·iclua l 
villages are suppl ied with a written d cscrip
tio n of asse ts or utilitics a,,ailabl e o n, illage 
land . One ol"tlw u tili Lies which is freq11e 11t
h· comme11tecl o n is the su pply of 11 oocl, as 
1"11 cl, fc n c ing ti111 be r and ti mber l"or con
st rt1ctio11 purposcs. [n comhination 11-id1 tl1c 
informatio11 rega rcl ing th e 1\"oocl supp ly 
1"01111d in the dcscri p tio 11s ro the so-c;tl lccl 
parish maps, exn·cu tccl d 11ri11g the period 
18•1-:"i- 1860. togcthe r ll'ith thc inforlllation 
g i1en in t lic i11spectio11 protocols, it is possi
lJlc tn im·cstigate rhc qucs ti on if the ll'Ood 
s11pply hacl ,u11 im pact on the c li o ice n r 
matl'rials fences \\·ere madc of (ean lt or 
sto1w instcad ohrnod) o r ulrimateh· fo rcecl 
thc Ltrming commu11ity to reh· 0 11 01her 
nwd1ocls for crop prnrcctio n. 

Main resul ts 
The corn pu tations bascd o n thc cadastra l 
maps and the inspection proLOco ls converge 
showing Lhat thc arnount of fencin g in
creased over time. The mean figures for the 
three clilfe rent regions that opera ted within 
the one-, two- and three-field systerns respec
tively show marked differenccs. In the begin
ning of the 18th century thc region of 
Nysätra (one-ficld) had a total length o r 12 
m er.res of gärdesgård pe r hcctare or land. 
Scrninghundra (two-field ) had ~1 metresof 
gärdesgård pe r hcctare and Guclhem (three
fielcl) had 26 m etres of gärdesgård per hec
tare. By the micl-19th century they had 26, 
67 and 49 me lres of gärclesg(1rd pe r hectare 
ofland respect:ively. If Lhese latter tigures are 
Lransfonnecl and intcrpreted as mean length 
of gärdesg{1rcl pe r operator to rnaintain , r.hc 
rnicl-19th century o pe rato rs of Nysätra h ad 
25 14 mctrcs of gärdesgårcl each . In Seming
h u11clra rhey bad 3524 rn e tres an d in Gud 
he m 1405 m etres cach. 

Accorcling to thc inspection protocols or 
thc ti1·e farms, all ofwhich are situated in the 
Serning lrnndra two-fi e lcl region, they dou
blecl thcir amount o r gä rdesgå rd from the 
carly 1720s ro tlte rn icl-l 9th century. 

The individual 111ean figures fo1 the t.hrcc 
regions h ,11c bee n 11secl to cornputate an 
cst irnate o r thc tota l amouu L o f gärdesgård 
o n n a tio nal Jcyc] a t two cliffcrcn t Lime Jcye]s, 
rhc beginning o f tlte 18th cc 11tury and tbe 
rnid-19 th cent11rY. The cal cu lation s sugges t 
th a t so1nc thi11 g like :):50 000 kilo rn ctres ol 
g;irclesgårcl ll'crc kept at thc n atio na l le1·c l in 
t he ca rl r 18th cc n tu r y an d ritat the total 
le ng rh of gärclesg:mJ h acl i11crcasecl to 

1 000000 kilornetres hy tl1c mid-l !)tl1 ccn tu-
1Y . or course thesc figures a re plain esr irna tcs 
basecl 0 11 tl 1c regional figu res pro,·i d ed by 
the cad astra l maps b u t theY gi1'c a norio11 o f 
the si1e aml lnel ol cffon de,·oted to thc 
issue ol" Cc11cing b\' 1hc fan n ing comrnunirv. 

The rnean annu,tl perccnLage oC giir cles
gård th,1t had 10 be rcbuilt each year as a rcg
ular part ofrnai11 tena11cc 11as 1-+% according 
to the inspcct io n protocols o r approxirnarcly 
070 nwtres. A d is1ancc tl1at ir rook 11-1'..:! 



days of wo1 k for one man LO en close accord
i ng Lo Lhc cthnological recorcls. In this fig
ure thc time cle,·oLed to preparatory work -
Jogging, t r;.insport, splitting the rails and 
prcparing stakes by barking and sharpening 
the bull of the stakes - pri01 to the actual 
fenciug are not includccl. 

I t takes approximately 6 cubic metres of 
woocl Lo e rect 1()() metres of dense hank
gärclcsg{1rd. The ethnological records show 
that a considerablc share of th e wood used 
in an old hankgä rdesgård that is pulled 
clown and re-ercctcd crnllcl be reutilised in 
the new coustruction . On rcasonable grounds 
this figure has been cstimated Lo SO%. lf 
thcse c ircumsLances are applied to the tig
ure of I 000 000 ki lometres ofg~irclsgårcl al 
the mid-19th centurya theorctical compuca
tion show thar 1.hey containecl GO million 
cubic metres of woocl and th at the annual 
amount of woocl needed for rebuilding fenc
es was 4. 2 million cubic rnetres. Ir Lhe lat ter 
figure is comparecl to the esrimated m ean 
ann11al need ofwood for dornestic use (fuel, 
kncing timbcr and rim ber for construction 
purposes) used by thc farming comrnunity, 
in the five-year period of 1850- 55 and pre
se11ted by Arpi 1959, fencing timbcr consti
tutes 20% of tlic volume ohrnod needed for 
domestic use by the individual farmers. 

Scarci ty of wood or total lack of forest 
within the boundarics ofsingle ,illages had 
general ly uo impact on Lhe fcncing systerns. 
Th e so urces show Lhat it was possible to 

maintain considerable c11nounr.s of gärdes
gård , for a period or at least a hundrecl 
years, e,-cn thongh the ne arest supply of 
\H)ocl was al a dista11ce of :lO kilomctres. 
Onl:· in the region ofGudhern , de11scly pop
ulated and in te nsively fa nned during the 
stuclied period , thc scarcity of wocd had a 

clelayed impact on th e fcncing systems. 
The re isa recorclecl shonage orwood in this 
region as early as the middl e of the 17th 
century. The cadastral ma ps in cornbination 
with the information in the clescriptions of 
rh e parish maps show that o th e r types of 
fe nces othe r then hankgårdesgård fi rst ap
pcar alt.er nearly 200 years of scvcre sho rtage 
orwoocl. Dy th e mi cl-19th centu ry the gärd
esgård was still thc most common type or 
fcncc t1Secl to enclose Lhe fielcls. 

The general changes in the fencing sys
tem and Lhe grazing of Ii,·estock was proba
bly ca used by the co111bined effect of the 
Enclosurc An of 1827 a nd the Fencing Act 
of 1857. Prior to the Enclosure Act of 1827 
the main bocly ofthe fences werc positionecl 
arouncl tlic liekls that contain ed Lhe arablc 
land ofa whole ,·illagc. Th is was a geornetri
cally sound ma n ner to enclose sincc the big
gest possiblc a rea that it is possible to en
close with a minimum or gårdesgård hasa 
circular shape. The joint effec ts of the rwo 
acts were Lo "force" 1.he fencing systems Lo be 
e rectecl in physical patterns thaL were less 
farnurable geornetrically speaking, siuce t:he 
enclosure act "slicecl" thc ficlds, and in posi
Lious thar prior to the fencing act had 11 01. 
rerp1ired fenccs . 

The general rnoLiYaLion to change the way 
of constructing the g~inlesgård was brnught 
on by the en hancccl possib ilities of bying 
ch eap coLLO u fabri, on the rnarket aher 
1850 thus caus ing a ra pid dccrease in Lhe 
sheep population during the following 50 
years. This in tun1 allowecl fora g,irdesgård 
where the rails were morc thinly distributecl 
be Lwecn the stakes. Tn th is process the withc 
was abandonecl and re placed by an osier 
rnacle from a spruce twig that bonnd rh e 
rails aud rhe stakes more rightly togethcr. 

APPENDD 

Dialek1 

De språkl iga u 
nämuingar ocl 
terar baseras al 
ur frågel istrn at 
st~irnt av mina 
exempelvis befi 
SOFls i Upps, 
Staffan Fride l! 
språ k vid Upp 
nog a r.t läsa ett · 
givit komment 
tagit. 

I kartorna 1 
u tifrån svare n J 

hur gärdsgård, 
sill utbrednin~ 
har någou spr~ 
de på Sveriges 
ge uttrycken m 
stavning; lands 
del vanliga alfa 
ges i kursiv sti l 
val t atl å terge 
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regler i beakt3 
någou del a,· o 
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Vidare harj: 
i de e nskilda SY 
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tornas typ teck 
Ibla nd har jag 
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APPENDIX A 

Dialektala benämningar 

De spr.:\kliga u tredningar av clialekt:ala be
n~imni ngar och begrepp jag nedan p resen
Le rar baseras alla på de intryck soui jag fä u 
u1- frågelistmaterialet. Såled es ha r jag illle 
stämL av mina slutsatser i d essa frägor mol 
exempehis be lin tliga d ialektordböcker eller 
SO F!s i Uppsala excerp ter. rniremot har 
Staffan Frid ell , lnsti tutionen för nordiska 
spd k vid Uppsala u nivers ite t, 1·ari t v~iulig 
nog att !~isa ett utkas t rill d etta appendix och 
givi L kommentarer som jag tacksamt emor
t.agit. 

I kartorna 19 och 20 ha rjag försökl all 
u tifrån s,aren på rr:1gelisLorr1a redogöra för 
hur g~irdsgården be nämns dialektalt inom 
si ll utbred ningsornråde. Efre rsomjag inte 
har någon språklig utbildnin g med avseen
de på Sveriges dialekter harjag va lt all åte r
ge ullrycken med hun1clsaklige11 rikssvensk 
stavn ing; landsm:dsalfabetet h ar omförts til l 
det vanliga alfabetet och be nämningen :1te1~ 
ges i kursiv st iL Ibland har jag sorn lekman 
val t all åte rge terme n i den form benäm
n ingen fär när elen ''översälls" frå n lands
m ålsalfabetet, uta n an ra iivriga sta,·n ings
regler i beaktande . J ag h ar \'C~lat bibehålla 
någon del av ordets dialektala "färg". Där så 
har varit möjligt harjag dock inom paremes 
återgett ordet "ko rre kt" staval. 

Vidare har jag utgåu från det uttryck som 
i de enskilda s1·are n har angivits Yara det van
ligaste. Alla svar innd1:t1Ier ej dessa ord då 
det förekommer au de t h(inl'isas Lill f rågelis
tornas Lypteckningar i d e1 e nskilda s1aret. 
Ibland harjag dock fånga t be n~imningarna 
11r svarens texunassa. 

Ett gemensam t huvuddrag för dessa ut
trvck iir a tr det tycks fin nas e n l'ardagsbe
n~imning fö r pe rmanent gärdesgård . Delllrn 
förses rnecl en förled om ytte rligare precise
ri ng iir nöch·ändig. I de t fö ljande kommer 
jag att presentera både vardagsbenärn ning
ens efterle d i karta 19 samt förlede n i ka rta 
20. Således avses de diale ktala benämningar
na på h~ignadsformen som s:1dan och in te 
det in h;ignade omr:1det. 

Av kana 19 f'ramg~ir att efte rlede rna -hage/ 
-huga ~ir förhärskande i sLÖrre delen ,tv ?\101T

lancl!'1" För resterande d e le n a,· S,·erige är 
e fterleden -gård de n domine rande. Således 
bör g ränsen me llan efterlede rna -h11gf'/-lwgr1 

samt -gård gå någonstans i all ra sydligaste 
1-Eils ingland sanll ungefärl igen följa gränsen 
m ell a n Dalarna och H älsi ngla nd vid are åt 
norch·äsL. Hur förhållandet är i I färjedalen 
g{u ej att bedöma a, mate rialet 1·a rför jag 
låtit gr(insmarkeringen stanna vid landskaps
gränsen . På Cotland ii r ele n a lle narådande 
efterlede n -lu 11 . 

I karta 20 nedan har j ag gjort motsvarande 
uppdelning a,· de td l'anl igast förekomman
de förled en: .1/:i- och giirdes-. 

De på karta 20 u Lmarke rade fyllda ci rk
larna motsvaras a,· de områ de n som en lig t 
frågelistrnatcrialet am ·ä nder sig al' förleden 
ski- (sl! ir{) . Förleden gärdes- motsvaras a, om
råden m arke rade med fyllda trianglar. Kan;:1 
20 ger vidare e n något ske1 bild a\' 1·erklig
hete n . Den ~ir förenklad på så säll au andra 
förl eder och sa n11m111säuningar kan fö re
komma parallellt. Således har de td förleder
na ski-och gärdPs- intc s[1 to tal domina11s som 
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Karta 19. (;rii11.\"f'11 111f'lla11 1jinl nln1/fl -hr1gt/a orh 
!,;rllf!. 

kanau ger ill tnck a,·. \'icla re hör anm~irkas 
alt förleden giiHil's- aldrig anYiinds skild fr.°ui 
efterleden -gr1ul. Diirmccl bl ir 11ppd e lningen 
i rör- och el'terlcclc11 ,t1· sammansä ttningen 
giirdes-gdrd endast en akadc111isk frag,1. S/1i-
1·crkar dock kun na uieslt ttas i vardagspr{tket 
niir det fö rekommer i s,1mb,rnd nwd t'l'ter
leclet - li r1,r!,P/-h11go: cii sk ili aga eller bara en 
h<1ga. 

• ski-
... gärdes-
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1'.arta 20. Grii11srn 111 f'lla11 för!Nlenw )/ii- orh giird!'.\-. 

Sl{l', info1111atio11cn samma11 fra 11 karta I <J 

och 20 bli r bilden ni\got mer komplicerad. 
Salcclcs iir dc11 rcgio 11ala be11,:1111ni11gen for 
g~irdcsg{trd i större delen a1· i\:orrla11cl 1/:i
/l(tgl'/lwp:o. De ornarkcrndc omradcna p,'i ka ,~ 
ta 20 1·ilka geogr,d1skt f"aller inom laucls
clclcn \Jorrhmd har i materialet fflrctelt 
andra forlcclcr. \led bii1j,t11 i AngPrmanland 
har inget enda sYar ,u11·änl sig a,· förleden 

sid-. Istället har fi 
fast anv~ints i sva1 
n ågra svar anvii r 
mer även förled 
länclska sva re n, , 
redovisar ett svar 
ningen jc1stlwgo. 
et Jastbaridslwgr 
är etL svar från ~ 
singlancl som kc 
gärdesgård. För 
svaren uttrycken 
gånl) . 

För Svealand 
total dom inans . 
endast lan clskaJ 
från det annars 
förleden ro- ( mer, 
lands d e l in tas c 

Göta land kar 
, ästlig d el där fr. 
kande medan cl 
elen östra halva, 
lederna kombit 
Gotlan d utgö r 
Ef terlede n ä r al 
redovisas är she 
hands-. 

En anoma li i 
,·ästgö tska h ~ir:-i 
land och Vad sl: 
södra stra 11cl) ,i 
( el/ sk id lrng) so 
härad redm isar 
h iiracl i Dalslan 
Väne hä rad i V;i: 
sr ra 11cle11s ,·iist r 
.rnt/l({geller CllC 

Tre s1·ar från 
h~iracl i Kalrna 
1id i11ge liär;1d 
rc rmen skidgärr 

Det i g;i rdsg 
och gä rclse I. ;1f 
11ä111ni ngar. l k 
gängse 1tttr>·ck, 
p rcse1JLcrar de 
Jigen bcnä1nns 
om råde chi r st c 



ski-. IsLälleL ha r fö rleden sned-, tät-eller band
fast använLS i svaren . Fiir .vlccldpads del, där 
n~1gra svar använder förleden ski-, förekom
mer ;iven förleden trebanrls-. Bland de j ämt
ländska svaren, cI:ir ski- är absolut vanl igast, 
redovisar eLL svar förleden fast- i sarnmansät.L
ningen/asthaga. I Hälsingla nd iiger uttryck
etfastbrmrlsha.gP to ta l dominans. Avvikande 
är ell svar från Segersta socken i södra Häl
singland som konsekvent atwiinde r termen 
gäHiPsg!irrl. Fiir Giistriklan ds del redovisar 
svaren uttrycken gii1desg/!1rl och snPgård (sned
gä1d) . 

För Sveala nds del iiger efterl eden -gård 
total dominans. Ser vi ti ll förlederna avviker 
e ndast landskapen Värmland och Dalarna 
från det annars gängse gärdes-. J Dalarna är 
förleden ro- ( ror[) absolut vanligast. För Värm
lands del intas de nna position av ski-. 

Götaland kan i sLOrt d elas i tY{t hiilfter. En 
Yästlig de l diir förleden ski- (skid) är förhärs
kande medan den dominerande förleden i 
ele n östra halvan utgörs av gänles-. Båda för
lede rna kombineras med efterleden -gdrd. 
GoLlan d uLgör här ell av1ikancle om råd e . 
Efterleden ä r a ll ticl-t1111 och förlederna som 
redovisas är sked-, t rod-, ba 11d)c1st ar- och t,,å
ba nds-. 

En anomali i sarnmanlia11ge t 11Lgörs a1· de 
l'ästgötska h,iracle na v ,:ine . Ase, \'istt'. Kål
land oc h Vadsbo (be lägna ttLefte r Vä ne rn s 
södra strand) 1·i lka reclm'isar uurycke t skilwg 
( Pli ,kidhrrg) sorn de t g;ingse . Fö r K{dla uds 
häracl redm'isar e tt S\'ar o rdet t1iilwg. Sundals 
hä rad i Dalsland , 1·ilke L i söde r gränsar mo t 
v ;iue liiirad i Viistergötland sanll fo ijer \'äne 1~ 
s1rande ns 1·äs1ra sida . redm·isar u tr.rl'cke 11 
.rne/wgeller endast /l(lg. 

Tre s1·ar Cr:u1 S111:ita nd, elt ifrån Tu naläns 
hä rad i Ka l!lla r län sam l t1·å iCrc'in l lpp
l'id inge h;irnd i Kronobergs Lin, ,-im·iincler 
termen 1/;idgård. 

Det i g jrdsg:1rden in g,'ie1Hle 1·irke1. stör 
och gä rdscl. ;iger också sina d ialekt,tla be
nä mningar. I karra 21 nedan redovisas de 
g;ingse uttncken för stö r. h ll cla cirklar IT

presen terar de t område där stör h un1d~ak
lige11 bcn;imns stör. Trianglar motsl"arar det 
o lllråde d är stii r ka llas f<ir stav. l 0111r.'1dct 

markerat med fylld fyrkan L ä r gängse be
nämningen stake. Även denna kana ger en 
något förenklad bild a1· verkligheten. Det: vill 
säga au det o rd som valts för respekLi ve 
område ime äger så total dominans som 
kana 21 lätt ger int ryck av. 

Av kana 2 1 framgår att de t hel t domine
rande u ttrycket fö r stör både i Norrland ocb 
Svealand är stör. Inom landskapet l\'orrbot
ten a1wänds dock gärna o rdet stav också vid 
sidan av sLÖr. Båda förses ofta med förleden 
haga-: hrrgrrstö1/ lwgastav. Li kas:1 säuer gärn a 
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Karta 21. I fur stiirrn bl'llii,11111: stiir. ,tm, d/1'1 .1taf<1,. 



d e_jämtfanclska S\'aren eu lwga- framfö r stör; 
hagastör. ELL par av s, a re11 från Söderman
la ncl använder sig av för leden täpp- i sam
manhanget.•'" s :tledes tii/J/1stö1: De g()[bnd
ska svaren a1w änder sig alla av be n~im ningen 
strwr (stör). 

Den dä rpå vanligaste termen fö r stör ~ir 
slav. De n na dom inerar i större del e n av 
Götaland u tom i all ra S)·clligaste d elen dä r 
ele n gä ngse be nämni ngen är slake. Samtliga 
tre s, ·ar frå n Södra Möre härad i Kal mar lä n, 
a lla svar frå n Rlekinge sam L svaren ifrån stör
re clcle11 a,· Kro11obergs län am·~inde r de nna 
benforning. 1 Kronobergs län tycks cle11 språk
liga g rä11sen gå igen om Sunnerbo härad . I 
b~irndets södra och sydöstra d elar använ ds 
ben~imningen stak1' medan reste rande svar 
ifr[111 de tta h~irad sa m t de t. angränsande All
bo härad a nvände r sig av slav. Den språkJiga 
g rä nse n me llan sta, och stake ligger s trax 
södn om lä11sgr~insen mellan .Jö nköp in g 
och Kronobe rgs lä n sa mt fortsätte r österu t 
in i Kal mar län som ovan nämnts. 

För \/~is tergötlan ds del ~ir b ilde n ocks.'.'i 
n~tgot fö re n klacl då be näm n ingen stal<e redo
visas i s, aren från , Vadsbo, Van ofta och 1\farks 
l1~irader. 

För de t virke som läggs snett lu tande mel
lan stö rpare u i g~irdesgärde n har jag so m 
oYan anförts i kapitel 1 valt te rmen gärdsel. 
De tta då d e nna te rm a m -.'incls i stö rre d cleu 
av S\'aren näs tan oa"sett region al härko mst 
s{tsorn ett samlande begrepp. Det finns dock 
en viss trubbighet inbyggd i te rm e n . De ls 
ka n ele n anti nge n e nsam , eller i kombina
tionerna giirdselvirke eller gärrlsr!j/ing, a,·se 
båd e \'irke l~impligt a tt a1wä nd a som stö r, 
och virke lä mplig t a tt lägga me llan d essa i 
gä rdesgården. Dels är te rmen samland e -
när d e n a nvänds fö r det snett lagda ,·irket 
me llan stö rarna - då den mestadels e j gör 
någon skillnad pä om d e tta Yi rke ;ir runt 
eller kluYe t. Således förekommer en hel rad 
regionala , ·arian ter a,· o rd och be nämningar 
vilka a nvänds i de tta syfre n~ir be hovet a tt 
skilj a mella n runda respe kti,·e klu,·na gärd
scl bli1 påkalla t. 

Fö r att ytterligare komplicera b ilden \'e r
kar det som om den regionala te rminologin, 
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som jag från början tror ~ir avsedd at.t utgöra 
distink tion e n mella n kluve t och o kluvet 
g~irdsel, med Liden råkar u t för en betydelse
glidnin g och e n ursprunglig term med be
tydelsen runl gärdsel ocks{1 i \'arclagslag kan 
användas för både kluve t och o kluveL gärcl
sel. Därmed h ar ele n tappat i precision . 

I karta 22 har jag utifrån svaren försökt att 
redovisa gron ,·ilka ord som används paral
lellt vid sidan av gärclsel i ele n g rund betydel
se jag givit de tta: snett lagt ,·irke mellan g~ir
clesg:1rclens stö rar oavseLL om d etta är rum 
eller klll\'e t. 

Liksom i tid igare presente rade kanor ut
gör de nna e n före nkli ng.J ag h ar utifrån de 
landskaps,·is sammanst~illda protokollen leta t 
efle r d e n dialektala beniirn11i11g som oftast 
å terko mmer i s,·are n och låtit de n na repre
se11tern ltcla la ndskapet. I de fall clä r_jag inte 
har kunnat hi tta någon "minsta ge 1.n ensam
ma nämnare" harjag helt e nke lt inte a ngivit 
11{1got ord alls. Sammanfattas karta n m ed 
bö rjan i no rr är ele n gängse termen tro/trod 
( tror/) för landskapen Lappland, l\orr- och 
Väs terbo tten sam t Angerma n land . Ur sva
re n från \ 1le d elpad gick de l irue all h iua 
någon gemensam be nämni ng for runt och 
kh1Yet gärdsel. Däremo t a1wän des terme n 10 

(rod) fö r runt gärdscl. 
[ Jä m tland. Hiilsing la nd och Dala rna iir 

sarnli ngsbegre ppet m ( ror/) . I .Jä m t.la nd är 
det dock Yan ligt. au orde t s/;i (skid ) a nvänds 
när kh1Yel gärdsel språkligt be l1<S, er urskiijas 
från runt gärdsel. Vid sidan av 10 a1w iin des 
också be teckningen röo i H~ilsi ngland. '"~ 1 
C ~ist rikland a m·:-inds benäm ningarna m och 
röja fö r kl u,·et Yirke rnedanus/ång i regel av
se1· runt virke . 

För M;ilardalen eller i vart fall la ndskapen 
Västmanland, Upplan d och Södermanlan d 
jr stång d et vanligast före kom ma nde be
g re p pet. :\lärkes enda s,·a r anger stång som 
samliugsord. 

\/ii rrnland , Väs te rgö t land och Boh usl~in 
anger o rdet ski som gängse samlingsbegrepp. 
I Dalsland a,·se r ski endast klu,·et. virke i m iu 
material. 

I Östergii tland , Kalmar län (u torn l~incts 
syd ligaste d e l) sam t nordöstra d ela rna aY 

J ö nköpings län 
de) . I större cle 
teckn ingen /10 

utmärkande or 
i t in ets no rd lig 
trol i be t.ydelse 
okluvet, runt , 
cle t tj a tt hitt~ 
svaren. På Go 
benäm nin gen 
fo r run l. 

H ittills har 
ben äm n in gar 
sådan o ch d el 
som hör ihop 
gående virket 
komme r till sj ä 
cle11 fin ner m a 
ning av d ialek 
up pdel ning i 
pe rmanent gä 
vilka a nvänds 1 
en tillfäll ig hä~ 
an tingen tillb 
ryp av tillfäll ig 
up pföra eller 
s~itte t a tt utför 

desgå rcl ska ll 
säsong varför 1 

vigare: exernr 
fö reko m1ne r 
sons hägnads 
Dessa används 
nadsarbe tet k, 
befin tliga h~ig 
frea (Jrnfa) \'i l 
och angränsat 
gö tla ncl i dess 
hägnad samt t 

I kan a 23 h 
är gängse vid 
gärdesgård . l
om e n förenkl 
rialet. 

D<:'n all ra n 
vid uppfö rand 
är stiinga. Sti.i 
om råde i kart 
fy llda cirklar. 



.Jönköpings län används terme n lrinne (trin
de) . J större dele n av.Jönköpings län är be
teckningen /ro!. För Kronobergs län ~ir det 
utmärkande ordet ås. Dock anv~inds ~iven /ro/ 
i l~inets nordl igare delar. 1 Halland anviinds 
tro! i betydelsen kluvet virke och slana för 
okluvet, runt virke. För Blekinges del gick 
det ej att h itta något sarnlande begrepp i 
svaren . På Gotland anges för kluve t virke 
benämningen /ro/ eller ldyvtmdar samt rärlw 
for runt.. 

Il ittills har jag sökt a u ange dialektala 
ben~irnninga r for dels gärdesgårde n som 
sådan och dels någor sorterat. de begrepp 
som hör ihop med det i konstruktionen in
g{tende vir ket: stör och gärdsel. >lär de t 
kornmer ti ll ~j~ih·a ttppforandet av gärdesgår
den fi nner man också här en regional sprid
ning a\" d ialek ta la uuryck. Vidare finns eH 
uppdelning i termer vilka används n~ir en 
permanent gärd esgård nppförs och term er 
vilka används när det blir tal om att uppföra 
en tillfällig hägnad. Dessa senare termer g;tr 
antingen till baka på sFi lva nam net p å de n 
typ a\" tillfällig gärdesgård som man avser att 
uppföra el ler ockstt g;t r termen t illbaka på 
säuet a tt ut.föra arbetet på. En tillfällig gär
desg;m-i skall endast giira t jänst nnder en 
säsong varför man kan 1.illåLa sig au ,·ara slar-
1 igare: exempelvis gillra opp en dylik. Det 
förekornmer ocks:1 termer vil ka avse r a ll 
sorts b~ignadsarbere oavsetr typ av hägnad. 
Dessa aiwänds också i sammanhang där h~ig
nadsarbetet konkret utgörs av underhåll av 
befintliga hägnader. Eu exempel är termen 
J1ea (f,eda) , ,iJken a1wänds inom Srn{t!and 
och angränsande delar av Väster- och Öster
giitla nd i dessa två betydelser: underh åll a,, 
hägnad samt h:ignadsarbete överhuvudtaget. 

1 karta 23 harjag redm·isat de uttryck som 
är gängse vid uppförandet av permanent 
gärdesgå rd. I-lä r liksom t id igare rör de t sig 
om en förenk.lad bild av verk.ligheten i mate
rialet. 

Den all ra vanligas te rermen som begagnas 
1'id uppförandet av en permanenl gärdesgård 
~ir stänga. Stänga giirdesg{t rd gör man i det 
ornr:tde i karta 2:1 vi lket är utmarkerat med 
lYllda ci rkla r. Dä rnäst följer term e n gärda. 

tro 

ro 

1' 

0 

(f 

100 km 

Karta 22. Regio1wla .1r1111.li11,~:rna11111 for hur gii1dsel 
be11ä11111s. 

Gärdesgå rda r gä1das inorn det omr:1de som 
är utrnarkerat med fyl lda trianglar. Vidare 
hiignas g~irdesgärdar inom det geografiska 
område som symboliseras av fyll da kvadra
ter. På Gotland töjnar (tynar) man 11111 . 

Att notera i sammanhanget iir att de valda 
symbolerna som kommer till använ d ning i 
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• stänga 
Å gärda 
■ hägna 

• • • ... · .. . . : 
• • • ::-Å ............ 
• • :Å 

• • :_ Å 
• • • :;:Å ... _ .. · ...... 

.•• ··, Å 

• ·· •• :Å 
• ··•··. • . : . .. Å 

• i ........ •·· 
•••• 

.•. ,·1t .··--·:~. • · .. ....... . 
·- .~-•-·• .. . 

. ....... :'·· .. • . . .. · .. . 
e ll •·····:•· 
~ ., 

· .... .. ""~., ..... ~..:,. 
Å '· ... ... . 

·:~~. d 
•-,;,,. • ~ • ■ if \l' <öjoa 

100km 

Karta 23. Den rPg-ionala Jiirde/11inge11 av gängse ter-
111njiir all 11/1/Jjiim m /Jer111ane11t gä1desgårrl. 

karta 23 hu\'uclsakligen ej är utsatta med 
hänsyn till d e enskilda svare ns exakta geo
g rafiska h e m o rt.. Dock vi ll jag n:1got kom
men t.era gränsdragnin gen mella n de olika 

24G 

symbolerna. För Norr- och Väste rbouens del 
är Le nneu giirda verkligen så dominerande 
som kana 2'.3 ger imryck av. Likaså domine
rar stänga nä rmas t. total t i Dalarna. Ett svar 
a,w~incle r sig dock av termen gärda. Detta 
har geografisk hemort i Transt.rancls socken, 
Maluugs tingslag, på gränsen mot Viirm
land . 

Likaså saknar landskapet. Närke symboler. 
Närkes enda svar begagnar termen gärda 
m en det är svårt att utifdn en enda uppgift. 
uttala sig om förhållandet. i :---Järke i sin hel
het. 

i\iled avseeude på ntbrednin gen av ter
men hägna kontra gärda b egagnar samtliga 
svar i Ö stergötland som iir belägna söd e r 
och iiste r om riksväg E4 terme n hägna. De 
t,·å svar som har hemort runt Vadstena och 
Om be rg begagnar båda te rmen gärda. Att 
hägna gärdesgård gör m an vidare i hela 
Kalma r lä n u tom i Södra :vlöre hä rad där 
svaren konsekvent. använde r gärda. Vidare 
hägnas g~irclesgårclar ijön köpings fots nord
östra hörn : Väs tra, Östra samt Norra Veclbo 
h ii racler och likaså i de t angränsande Upp
,·idinge härad i Kronobergs län. 

Cotla ncls fem S\'ar nyt~jar alla term en töj
na vilken p~1 rikssprå k skall skrivas ( IJnn) d å 
d et ~ir en avledning till tun:'9" 

De spriclningsmönster över diale ktala ut
tryck sollljag presen te rat i kartorna 19-20 är 
alla förenklingar av elen verklighet som frarn
skyrntar i de enskilda svaren på frågel istorna. 
Det iir Yiktigt all de används med viss försik
tigh e t och att de tolkas som ungefärliga. 
Detta iir s{irskilt viktigt där två ol ika benäm
ningar möts på karto rna. 
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APPENDIX B 

De individuella serierna av i under
sökningen använda husesynsprotokoll 
från krigsarkivet 

Må ttcn h c t ~ir famnar. l fam n = 1,8 m e te r. 

"fabc ll 42. Velamby Tabell -H . Norrby 

Mede l-
J\r Behålle n måttig Oduglig Totalt Ar Behållen 

Medel-
måttig O duglig 

172-1 10-15 190 (i() 129:', 1 712 1% .J(i2 -100 
17'.17 I JGO 2:lO 200 l :'\lJO 172-, 92:', (i',-1 '.1 I 7 
IN6 1075 300 ?,()() IG7'i 17:-'>~ 620 .'i(, I Gl '.l 

1766 780 '5 70 1'10 1480 17:,8 77G 323 663 
1801 1085 598 G3 1746 17+-l 1180 (j]O 60 
18 14 \ .j] \ '2. 77 l70 1918 l 75!J 1-L,O 350 
1847 18!)7 424 l 9(i 2:', 17 176!) 2240 100 

179:3 HO'.\ 310 J C,() 

1808 900 307 390 
Tabell -13. Åckclsta 181 l 10'38 'i28 b40 

18;!2 1680 
Me del-

182-1 1228 År Behålle n måttig O duglig Totalt 
18-10 1278 

!>28 
802 218 
81(1 247 

\ 79,'I 2070 -105 :l:lO 280.::, 1860 2808 185 \ :,8-1 
1737 2483 92'2. :lO 3-13°, 
1748 '.!677 770 320 '.l7(i7 
17°,l 1900 1:,:,9 3 10 376!) Tabell -15. Krogsta 
1772 2°,7G ,11B 120 315() 
1779 2226 500 ,10 27fifi Ar Behållen 
1784 1800 960 7')() 3550 

Medel-
måttig Oduglig 

1808 244:l :'\ l '.l 150 :\ 106 1724 14 10 810 !JO 
18 14 2906 1079 317 4302 17::10 1070 890 100 
18 17 26 13 880 '189 3912 1738 I I I', 780 fö l 

17-1:1 UT, 858 510 
17-17 I 6(i(I 12:,0 
1750 1930 6JO 
1768 1310 \ \ !:, 516 
1783 3-10 •144 270 
1787 150-t 610 7-10 
179 1 1750 570 480 
1797 2280 '.200 290 
18-10 1372 1372 137'2 

Totalt 

'198 
18% 
1794 
1762 
1850 
1863 
2:\40 
186'.1 
l 797 
no6 
~208 
224--1 
23-11 
4.'i77 

Totalt 

23]() 

2060 
2576 
2743 
2910 
2:140 
2!J4\ 
1054 
2854 
2800 
2770 
4 116 
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Ta b~II 46. Åwassla 

Medel-
Ar Behålle n måuig 

172+ 37,; 420 
J 73+ 960 2'i0 
1745 "1327 2'10 
17+8 1050 
17b l ' lN 205 
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Oduglig 

2D5 
90 
G7 

g 1.-, 

120 

Totalt 

IOCJO 
1300 
16,l+ 
1% ,'i 
1299 
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APPENDIX C 

Kameralt hemman, mantal och äldre 
storskaliga lantmäterikartor 

Under 1540-talct tit Gustav Vasa upprätta 
jordeböcker. l dessa indelades Sveriges gårdar 
efter skattekraft och _jorclnatur och i sam
band m ed cleua infördes det kwnerala hem
manet som rnåttenhet. Ett kameralt hemman 
iir liktydigt med e n gård "som \·ar så stor au 
elen förmådde ge bärgn ing å t en familj och 
därtill kla ra av skau ebö rdan ". 19 1 Ett syno
nymt begrepp t ill hemman är 111anlcif.~9.-, Den 
senare m åttenheten ~ir dock rner prohlema
r.isk d ft den också har använ ts i sammanhang 
där en skatt per capita åsyftades. 

Kameralt hernman eller mantal kan be
traktas som subsistensmått då d e ju båda på 
nägot sätt är relaterade ti ll gårdarnas storlek 
och produktionsfönn:iga. Eftersom produk
tionsföru t.sättning',-iiTia varierade med klimat 
och natmgeografi iir dessa begrepp in t:e j äm
förbara mellan regione r. Elt belt mantal i 
Västergötla nd är därmed inte _j ämförbart 
med ett helt mantal i Väst:erbot1en eftersom 
det int e är ide ntiskt sammajordbrukssysteut 
som avspeglas i mantalssiffran. Mantalssä tr.
n i ngen fö r{indras också över tiden genom 
Jönnedli nga r och fzpmmamldpmi ngar. En för
mecl li ng innebär au man genom e n besikt
ningsförräuning bedömer en enskild gårds 
el ler ett hemmans skattekraft, produktions
f"örm[iga , och _j ämför ve rkligheten med elen 
siffra som st:1r i jordeboken . J orclägaren få r 
ansöka om eu fönnecJliug vilken allt som 
oftast resulterar i att ska tten siinks och clii r
med rnanralssillrnn korrigeras i jordeboken. 

En h emm.:tnsklyvniug ~ir oftast resultatet 
.:tv nyodling och tilh·~ixt inom exempe lvis en 
by. Med tide1J och stigande befolkni ng kun
de ett kameralt hemman öka, huvudsakligen 
sina åker .:t realer, till den grad att myn dig
heterna tillät en klyvn ing av hemmanet. Arv 
och gif"t.er111ftl kunde även leda till hemmans
klyvningar. Staten var som regel restriktiv i 
sirt beviljande av hemmansklyvningar då 
den \·ar r ädd att hemrnansklyYning skulle 
leda till att för små gårdar skulle uppst:i och 
skauekraften därmed eroderas. Statens njt 1gg
het m ed a\·secude på offic iellt godkä nda 
hemmansklyvn ingar fick till följd att det på 
ett helt kameralt hemman kunde försörjas 
mer än e n fami lj vilka delade på den skatt 
som ålåg hemmanet. 

Således for~imlras anr.alet och storleken av 
de kamerala he mmanen/ mantalen Ö\·er tid, 
1·arför man vid jämförelse, förutom att ta 
li~insyn till region , e ndas t kan jämföra man
tal från samma t id med va randra om_j;irn
förelsen skall vara men ingsfull. 

J ordehi>ckernas kamerala hemman / man
ta l utgör också grunden for elen kamerala 
information so m f"inns i storskaliga lalll
m ~iterikartor. De t ä r som regel först ifrå n 
storski fleskartor som det frarng:ir hur de 
kamerala hemmanen iir fördelade pft bruka
rehigare eftersom syfre t med förrä ttn ingen 
är att omarrondera byns_jorcl och på nytt för
dela den mellan delägarna, skifteslaget. För 
kartor i tidsskikten l oclt lI framg{tr som 
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regel därför endast den kamerala situatio
nen. Ibland ka n namn på åbor framgå, men 
det är på intet vis en information som kon
sekvent ges i kartans tex tbeskrivning. 

De tra fö rhiillande få r konsekvenser när 
j ag skall försöka beräkna g~irdesgårdsläng
der a tt underhålla per kameralt hemman 
eller per brukare/ ägare. För h ela undersök
ningsperioden går det att beräkna underhåll 
fö r antalet kamerala h emman , cbremot går 
det inte a tt förde la h~ignadsunde rh åll per 
bruka re/ ägare förrän i tidsskikten 111 och 
IV. För de äldre geometriska j ordeböckerna 
skulle de t möjligen gå att fä. fram informatio
nen om åbor och därmed antal fa miljer om 
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tidsskikt Is uppgifterjämfördes med de man
ta lsl~ingder som uppr~ittades under 1620 
fram ti ll 164-0-ta let. Det stora problemet 
skulle dock vara relevan r information från 
tidsskikt IL Tabellverke t började inte sin 
verksamhet förrän 1749 sam tidig t som man
talslängder motsvarande de från föregående 
århundrad e in te upprättades under denna 
tid _4% 

A,pekter på kamerala hemman och man
talssä llning disku teras i Herlitz 1974 för 
Västergötland s del samt i Enequist: 1937, 
Bilaga I - O m mantal och besuttenhet, m ed 
avseende p {t Västerbotten och >!orrbotten. 
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APPENDIX D 

Empiriskt underlag för avsnittet 
Stenmurar och plogbruk enligt socken
kartebeskrivningama från Småland 

Soclmar rned stenmur utan jJlog 
De två socknarna Hjälmseryd och Skirö, 
båda iJönköpings län, hade sten murar men 
använde sig inte av plog vid sidan av årder. I 
H jälmseryd anges a u allmogen använder sig 
av krok och harv. Åkrarna ä r så steniga att 
man tvingas mej a med skära: '!" An gåend e 
h~ignaderna anges au "stängseln besdr af 
wanliga gärdesgårdar af trävirke. I utmarken 
nyttjas så kallade rishag. Stengärdesgårdar 
äro sällsynta, oaktadt den r ika tillgång på 
material härtill, som finnes i åkrarna. "408 

Skogen anges vidare medtagen men räcker 
dock till ved och stä ngsel. 

För Skirös del skriver lantmätaren att 
"sten och rör i åkrarne, har derifrån blihvit 
bortröjcle, och till stor del lagda i murar; tje
nande till stängsel. Der ste n ej begagnas till 
stängsel, nyt~jas sönderklufwen ungskog af 
fu r och gran, u nder benämning af trinn; 
och till stör, eller stafver begagnas, ung gran
skog, ek och en, hvilken sednare är den war
aktigaste. "499 Krok och led harv med träpin
nar an ges vara de vanliga å ke rredskapen 
men "plog, extirpator och jernharf eller 
klösh arv har ~innu ej i allmänhet kommit i 
bruk, hvilket är skada, hälst åkrarne äro te m
ligen jemna och stenfria"_,,ou 

I Hjälmscryd torde åkerjordens stenighet 
vara den främsta orsaken till att plog inte 
används. Vidare skriver lantmätaren inte 

heller något om var de sällsynta stenmurarna 
är belägna. U ngefar en u·ecljeclel av socknens 
registerenheLer är skiftade , för ytterligare en 
tredjedel av enheterna pågår skift.esförrätt
ningar vid tidpun kten för beskrivningens 
upprättande , 1852. Vidare består många 
registere nhe ter av enstaka hemman. Dessa 
förhållanden får mig att m isstänka att det 
behöver gå en viss tid efter det all skiftet är 
genomfört/ fasts tällt innan det får någon 
effekt på stenröjningen. 

I Skirö tycks en omfattande stenröjning 
ha skett. I sig skulle detta tillsamma ns med 
å kerjordens re lativa stenfrihe t möjliggöra 
användandet av plog. Plogbruk verkar dock 
inte vara infört. Förhållandet tolkarjag som 
om att stenröj ningen - vilken leder till att 
stenmurar uppförs - anses ha p ositiv inver
kan på åkerbruket oavsett de red skap som 
används. All tså behöver inte möjligheten att 
kunna använda p log - teknikförändring -
vara ett huvudsakligt skäl till att stenrc~jning 
sker. Dä re mo t tycks in te förhållandena i 
Skirö motsäga hypotesen att stenn:~jningen 
kan vara initierad av laga skifte. Större delen 
av socknen var laga skiftad vid tillfället. 

Plog färekornrner rnen stenmurar saknas 
Hagby socken , i Kalmar län och Södra Möre 
härad, är en av tre socknar där plog före
kommer men inte stenmurar vid tidpunkten 
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for beskrivningens upprättande 1854. Åker
_jo rde n anges bestå av sand blandad mylla 
och åkerhrnket bedrivs m ed plog, årder, 
mullkraLLa och harv_,··0 1 Förklaringen i detta 
fa ll to rde vara gan ska e nkel. Hagby socken 
ligger i e tt kustbundet läge med h ela sin 
a real under de n högsta kustlinjen. Därmed 
består odlingssubstratet av va ttensorterat 
1naterial, sedimen t. 

Den a nd ra socknen i d enna grupp iir 
Dan näs, i J ö nköpings län och Viistbo h;irad. 
I beskrivn ingen anges a tL åkerb ruket har 
ganska låg ståndpun kt till fö ljd av markens 
stenighet oc h ojiimna yta. Krok och p inn
harv brukas, ntom på Dan näs säteri där plog 
a nvänds!'"~ "Stängselsiittet iir det i d essa o r
ter vanliga . Gärdesgårdarna iiro samrnansa t
La af gran eller e11 stafrer och s{1kalladt korn 
giirdsle af kluven gran. Hägnad af sten , e ller 
d iken m ed häckar, brukas ej .".'°'1 Skogen 
räcke r till h usbeho,· vad giiller Yed och gärd
sel. Få hemman anges ha timme r. Socknens 
besd nd av getter utpekas som en av o rsake1~ 
na t ill skogens rned tagenhet_:,,J-• l socknen 
r,'\der e n del speciella förhållanden som kan 
spe la in i sammanhanget. De fles ta hem ma
nen ligger u nder Da n näs säteri . Endaslf)1ra 
1I e 1n111a n ä r skattehemman. De fles ta hem
ma n är också enstaka och ligger således inte 
i byar. Hela socknens utmar k enskiftades 
182 1. Av Forskn ingsarki, ·ers registe r framgår 
också au flera enh eter aldrig sk i hades. J ag 
bed ömer att dessa kamerala forh :tlla11clen 
har s10r del i fö rklaringen till an stenriijni11g 
in te har skett Lrols au skifte n har ge nom
fö rts. 

Tegnaby i Kronobe rgs lä n och Konga 
h~iracl a nviinder sig a\' p log men saknar ex
plici La belägg for stenmurar. Hä r all\"iinc!s år
c!er, v~inclpl;ig ochjärnharv. "Åkerbruket har 
unclergåu väsentliga förhiittringar medelst 
sten brytn ing och dikning."·'0

·' Skogen räcke r 
till eget beh ov sann måttl igt avsalu . "Stiing
sclsiittet är detsamma som öfrer allt i orte n 
förekommer, nemligen \'anliga trädgä rdes
gårdar.""("i Av beskrin1ingen framgår ej vad 
man gör med stenen fr:'.i. n åkrarna. Ett laga 
skifte ~ir påbörjat i sockne n vid tidpllnkten i 
fråga, 1850. 
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Varken stenmurar eller plogbruk 
Socknarna Lj ungby, Härlöv och Kävsjö sak
nar positiva, explicita belägg för både sten
murar och plog. Lj ungby socken, i Sun ner
bo härad och Kronobergs l~in, anges vara 
skoglös. Allmogen sysselsätter sig med ''.jord
bruk under sommar tiden, och under vinter'
ticle n m ed forsling af 1vecl, byggnad s och 
hägnaclsvirke for eget beh of, hvilket köpes 
u tom sockne n ."007 H ägnaderna beskrivs i 
fö ljande ordalag: "St~ingselsättet: diken till 3 
a lnars bredd, med torfwall å ena sidan be
gagnas mycke t, särdeles på mossar och sid
lända trakter, på hård och stenbunde n mark 
hägnas med gärc!sle och stör af spräckt fur 
och gran . l 000 dylikt giirc!sle af 4 1h alnars 
längd köpes på rn rnils alståncl till 6 R. 32 Sk 
i\ 8 R. Ban co oberäknat frak tkostnaden _":,u~ 
Nyod lingen ra pponeras vara i tilltagande 
och åke rjorden ä r läu bru ka<l i dalarna sam
tidig t som elen är stenbunden och tungbru
kad p:1 höjderna. Allmogen kör e nclasL m ed 
~irde r och t.råharv. Ståndspersoner harjiir n
reclskap_:,o,, Vidare torde ma n fö rm oda att 
h uvuddelen av åke1jorden ä r b elägen i d e 
mer l~iuodla de dalarna som ej ~ir stenbun
den . 0111 den tolkninge n är riktig torde det 
vid tidpunkte n i fråga, 1849, än så länge inte 
ha behövts någon omfattande stenri~jning s;t 
att man hade fått sådana mängder sten att 
det hade gårr at t bygga stenmurar. H uruvida 
j ä rn redskap in k]uclerar järnplog eller p log 
ll ted ,·äuclskiva a,,_jii rn frarng{1r tyviirr inte. 

I Hiirlövs socken, All bo h~irad och Krono
be rgs lä n , ti llämpas e nsäcle och kö rs m ed 
:trd er och harv.Jorden är mycke t stenbun
den varför plog icke används. "Åkerbru ket 
är, sedan 1822 verksrällda storskiftet, betyd
ligt förbäura L m edelst sten bryu1ing och cl ik
ni ng_":,io Hunl\·ida sten brytningen resulterar 
i stenm urar framgår ej . Vid tidp unkten, 18:S0, 
nämner lan tmätaren endast gärdesgårdar av 
trä i föijande ordalag: "Stä ngselsättet iir d et 
,·,u1liga och all männast fö rekom man de, 
nemligen tråclgärclesgårcl bestående af klnfna 
fur och grantriid hopfogade med vicijor och 
i ma rken f"astsatt.e med stö r."·• 11 Storskiftet 
l 822 omfauacle Härlövs by och de t enstaka 
hcnummet Bors h ull. Arnanäs, enstaka hem-

m an, laga skifte 
stä lldes J 854. Dä1 
tad . Det sena st.c
skiftesverksamhc 
kas bidra tiU sten 
att bebyggelsen I 

De n sista soc; 
Kävsjö socken i Ö 
län. Ake1jorden ; 
av svartmylla bl; 
botten och iblan 
lerbo t.ten.'' 1

~ Akt: 
reguUä ra ~1karla1 
trästock och han 
norngått någon s 
mätaren . "Stäng: 
vanliga, nernlige1 
wen granstör och 
tall."'' 13 De täta g~ 
förklaras av att s; 
rapporteras h a I 

mindre del av so 
punkten för bes 
De n stenfria åk( 
saknaden av ste n 
inte används. 

Båcle stenmum 
Av de sex sockn, 
och anv~ind er si: 
hör en till Kalm , 
Kronobergs län. 
län och Södra M. 
helhet under hc 
bunden het inte 
der för åkerbruk 
och träharv men 
mest brukliga st 
g~irdesgårdar a r 
emellan upplagt 
af gran ; men äf, 
dar, dock gan st 
stängselsätt är fi 
hemmansegare 
gärdslet måste k 
kerligen ej att l 

länge skogstillg 
inom socknen. 1' 
ved. Sparrar ske 
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man, laga skifte påhö1jacles 1853 och fast
st;-'illdes 18!'>4. Därmed v,11" he la socknen skit~ 
tacl. Det se na storski rte t 1822 peka r på att 
skiftesverksamhet överhun1cl taget ka n tän
kas bidra ti ll stenri\j ning/ h rytning fiirut:satl 
au bebyggelsen ligger samlad i en by. 

De n sista socknen i clenna ka tegori ~ir 
K~iv~jö socken i Östbo härad ochjönköpings 
län. Åkerjorden är omväxlande. Den består 
av svartmylla bla11dat med and på sand
botten och ibland lermylla på sandbland ad 
krborr.en ."'1~ r\kerbruket bedri\'s på små ir
reguljära a karlappar i e nsäde med hj~ilp a,· 
trästock och harv. J\kerbruket anges e j ha ge
nomgått migon synnerlig förändring a,· lant
mätaren. "Stängselsäuet är det i skogsorcer 
vanliga, nemligen tfaa gärdesgårdar af okluf~ 
wen granstör och gärdsle ar klufren gran och 
tall. '"·" 3 De täta gärdesgårdarna kan möjligen 
förkla ras av au sam lliga hemman i sockne n 
rapporte ras ha få r, 8-50 per hemman. En 
mindre del av socknens hem man är vid tid
punkte n för beskrivningen, 1850, ski ftade. 
Den stenl"ria åke 1j orden torde förklara a,·
saknaden a,· stenmurar men inte varfö r plog 
inte används. 

B/frle stenmurar och plog förekommer 
Av de sex socknar , ·ilka har h;°1de stenmurar 
och a1wänder sig a\" plog vid sidan a,· å rder 
hör e n till Kalmar län och de resterande till 
Kronobergs län . Söderåkra socken, i Kalmar 
län och Södra Möre härad, ligger ocks:1 i sin 
helhet under högsta kustl inje n Yarfö r sten
bundenhet inte torde vara u;°1got större hin
der for åke rbruket. I socknen används :1rcler 
och Lräharv men på några ställe n plog . .-' 11 "Det 
mest brukliga stäng elsä tr.e t ä r de t med Lr;i
gärdesgårdar af gran el ler e n stör med d er
emdlan upplagt klufvet gärd le, för det mesta 
af gran ; men äfven begagnas stengärdesgår
dar, dock ganska li tet. Detta förstnämnda 
stängselsätt är för e n del af ·trandhyggdens 
hemmansegare mycket tryckan d e, e medan 
giirdslet må te köpas, meu ko mmer ändå sä
kerligen !:'.i a tt utträngas af något a nnat, så 
länge skogstillgång fi nnes.'"'•1·• Skog fi nnes 
inom sockn en . .\fan säljer å rligen 300 famnar 
,·ed. Spa rrar skeppa och sälj på Öland. 

Unåsa socken i Kron obe rgs län och 
Konga härad är Lill större de le n laga skiftad 
vid tidpunkt e n för beskrimingcns upprät
tande. 1850. Akern anges va ra förbättrad 
med sten brytning oclt ren ars borttagande. 
:\lyocllingar ha r LagiL~ upp. Arder och trä
han· är d e Yan ligaste redskape n men ,·änd
plog ochj ~irn ha rv har bö rjat användas även 
a,· allmogen. rn, Skoge n är medtagen men 
r~icke r t ill husbel10,·. Gärdesgårdar av trä 
nytUas me n "stengärdesgårdar h ahva dock 
på några ställe n börjat läggas, i synnerhet å 
Skye säteri. ·,:,1, H är tycb h ypotesen 0111 laga 
skirtets i1wt>rkan på sre nröjn ing, ste nmurar 
och plogbruk eYentue llr kunna gälla. Hur 
stor andel a,· stenmurarna som ligger inom 
Skyc säte ris r:1gång l"ramgår dock ej . 

Fu ruby socken i Konga hä rad är e nligt 
beskrirningt>n, 1860, belägen "'i de n mest 
stenb11 nd11a och skogbewäxta delen af Kro
nobergs lä n., _.-o1~ Åkerbruket är under senare 
åre n märkbart förbäura t. Årde r, ,-~inclplog, 

_j iirn- och trä ha r\' sam t. j ä rnbillå rder an
,·änds . .-' 1!1 "Sr~ingsels;irtet är en stor förödelse 
af skog, emed an å utma rkerne wanligast be
gagnas s.k. st.ockgärdesgårdar, beståen de af 
3 till-+. p:1 h \"a rand ra lagde timmer elle r såg
ku bbar. Inom inägorne begagnas ,·an liga 
stenrnurar.'·:,~u .Vlajoriteten a,· sockne ns hem
man ~ir laga ki ftade. Dessa uLfördes hurnd
saklige n u nder 18~0-ta le t. Därm ed har ett 
antal hemman haft 20- 25 år p:1 sig att a npas
sa sig e fter de nya föntts~itLningar som skifte t 
meclfiirde. 

Siwar.ionen ä r n~ista n o mvänd i Ormes
berga socken i samma härad. Endast" en av 
byarna ä r laga skiftad ,·id tidpu11kte n för 
beskrivninge ns upp riittand e, J 852. I tre av 
byarna pågå r laga ski f"t esförrättningar. ,Å..ker
_jorcle n består a,· stenbunden svartmylla, rnre 
sig l~itl- eller hårdbrukad . Träds toc k e lle r 
årde r, fyrka ntig ledharv, träpl og am ·änd s. 
.Jä rnplogar av e ngcl ·k el le r amer ikansk 
modell går en lig t all mogen ej a ll all\"ända 
d å jorden ä r {"ör stenig. En ganska betydan
de nyodling har skeu. 521 "Byggnade r och 
st~i 11gsel göres a r träd, dock haf,,a under 
sednare 10 ;°1re n ste ngärdesgårdar ti ll någ
ra tusende fa mnar blif·,it upplagde ."''~~ De 



flesta hemman har fortfarande skog till 
husbehov. 

I Hovma nst:orps soc ken, Konga härad, 
finns säterierna Hovman torp samt Lessebo. 
Vid det senare finns också ett_järnbruk. Ved
och kolskog finns i överflöd. I socknen nytt
jas årder, vändplog, j ärn- och träharvar. Vid 
Lessebo och Hovmantorp nyttjas moderna 
redskap - eller som lantmätaren uttrycker 
d et - av sednare upfifinning. "Stängselsättet 
utgöres såwäl vid Lessebo som å J-Iofman
torp och flere hemman omkring dess inegor 
af stenmurar, whilka är utomordentligt wäl 
lagde och wanligtwis 4 alnar breda.''''23 Laga 
skifte p:1g{1r för fullt. 

I Sjösås socken , Uppvidinge härad, består 
åkerjorden av grusblandad nrnlljorcl samt är 
mycket stenbunden. Mycket stenröjning och 
uppodling återstår, noterar lantmätaren _52

•
1 

De vanligaste åkerbrnksredskapen är trä
stock och harv men dock är en och annan 
brukare försedd med plog och frrn- eller 
t.rebillsårder.''2" "Stängselsättet är det vanliga, 
af trädgärdesgårdar, med upplagdt klufvet 
emellan störar, bestående till större delen af 
gran, med ej o betyd lig skogsförstörelse. Af 
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sten uppläggas de icke wiclare, än för in
stängning af åker, oftast till hinder för fram
tida odling.":,16 Skog finns till husbehov dock 
ej timmer. H ela socknen var i stort seu laga 
skiftad när beskrivningen uppräuades 1855. 
Tre enskiften hade också genomforts på 
1820-talet. 

I samma härad ligger Ekeberga socken . 
J\ke1jorden består av sand mylla och är sten
bunden. Utägorna är vanligen Uungbeväxta. 
Skogen är tillräcklig för behovet. Veclförs~ilj
ning till Kosta bruk anges vara e n viktig bi
näring. Den stenröjning som skeu. har bestått 
av en sammandragning av de sm~irre åkrar
na till stör re åkerfält under de senaste åren. 
.Årder och harv ~ir vanligast. På Kos ta har 
man sedan 10-12 å r plog.''~7 "Allmännaste 
stängselsättet ä r trädgärclesg{1rclar af gran 
och enstör, med eter emellan upplagdt 
gärdslc af for och gran . Omkring gärde t på 
Kosta är för det mesta stenmur lagd som 
vanligtvis hå ller 4 alnar i bredd och 3 alnar 
i höjcl."528 I ston sett he la socknen är laga 
skiftad e ller cnskiftad vid tidpunkten för 
beskrivningens upprättande, 1855. 

APPENDD 

Beräkn 
längde: 

Länens areale 
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APPE IDIX E 

Beräkningsunderlag för totala hägnads
längder år 1700 och 1850 på riksnivå 

Länens arealer 
Lä nens ;:ire alcr är hämtade från Sveriges 
nationa l;:iLlas, SNA, nr ·1, SYer iges kartor 
l 990, sidan 11. Länens areale r har i vissa fall 
korrigerats med e u ornräkn ingsfaktor. De n
na bygger på rn in uppska uning a,· hur stor 
de l a,· ,·a1j e lä n som kan ha hyst agrar bebyg
gelse ,·id respektiYe tidpunkt nrifrå n u r 
Sporrongs bedö mning av den agrara bebyg
gelsens utseende o ch sp ridning kring 1750, 
Sporrong 1997, sidan 15. Likas{t har jag a 11-
,·~i11t mig a\' mina egna resultat och , utifrå n 
gärdesgårdens uLbred ning kring sekelskiftel 
1900, u te lutit he la eller dela r av län ur he
r~iknin ga rna . 

De omr~ikningsfaktorer vilka kommit till 
a nvändning fö r au hest~1m m a tidsskikt lVs 
area le r ha r änclrats där framfö rallt Norr
la ndslä11e n sam t Koppa rbergs och Vär m
lands län har h öj ts något fö r att väga in be
fo lkningsökning och kolonisatio11. Blekinge 
och Hallan ds lä n ha r m inskaLs. Gö te bo rg 
och Bo h11s l~in sam t landskape t La ppla nd 
har h elt uLes lu tits ur tabelle n so m tidigare. 

GrujJjJPI' 
Nf'dan stående g rnppcringa r ~ir g jo rda m ed 
led n ing av Ulf Spo rrongs region ;:ila inde l
n in g av Sver iges kulttt r landskap om kring 
17:)0, Sporrong 1997, sidan 41. Vid bedö m
n ingen av hur sto r areal som gr uppen Gud
he m skall represcmera harjag anväm mig av 
Ulfj a nssuns regionindelning av Vä ne rorn
rådct baserad på tr~idessys tcm under pe rio-

Tabell 4 7. Läne ns totala o ch korrigerade arealer i 
tidsskikt Il 

/ ,(/ // /11u,I S.\ ';\ Omriik11i11gs- Tid.11l1iht Il 
kur" falaor lw/ 

i\'or rhot1e11 'l8 \l l I 0.2 19 782 
\ 'å~Lerbouc·11 55 °10 1 0.2 11 080 

J ämtla11d 19 J.13 0,} 24 722 
\ ·ästcrnorrland 2 1 (i78 I 2 1 678 
<_;;id e borg- 18 IUI 0,6 10 9 1::, 
Ko pparberg 28 19 I o,., 14 097 
\ ',isunanland fi 302 I 6 302 
Ö r·l'hro 8 .-, 19 I 8 519 
\ ';irmla nd t 7 ,;x3 0,6 10 550 
Ska rabo r g- 7 ()37 7 937 
Äl\'sborg l l 39fi I l l 395 
l la ll,ind ' ' 4:;4 0.3 I 636 
Ska11c* l I 027 0,1 I 10'.1 
Blcki11ge 2 9 11 0.3 882 
Gotla11d '.~ 140 3 1-10 
Ka l1n,u::-:* 9 823 VS'.B 
Kronoberg 8 4.~8 8 '158 

J ön kt,pi11g 99·H 9\)4..j 

Östcrgt>1 land 10 .-,00 10 560 
Si'H l<·rman land (i 060 6 OGO 
( tpp,ala 6 989 6 989 
Stockholm 6 ·188 6 '188 

Ko1n1nentar: * Skånes rn11 består av de sa1nma11 lagda 

ar<"alerna ff>r Kristians tads- och l'l lah11öhus liin. ** Frå n 

Ka lmar 1~11 har Öla nd.s ar<"al frå nd ragits. 

ele n 1680 till 1750, J a nsso n 1998, figur 65, 
sid a n 141. Jiär har jag utgå tt ifrån a lt alla 
tre äd esområd e n i figur 65 är likvärdiga 
samt att de lltgör 30% a,· de n sam ma nslagna 
a realen fö r Älvsbo rgs och Skarabo rgs lä n . 
J ag har ,·idare l~ttit g ruppi ndelningen vara 
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Tabell 48. Länens totala och korrigerade arealer i 
tidsskikt IV 

Lii.11 .'11('{// S.VA Omrä/111i11gs- Tidsskihl f\. 

km1 faktor lun2 

:'\orrbouen '.J8 91 I 0,3 29 673 
\'ästerbotten 55 40 1 0.3 1 (i (i'.,'() 

_Fi mt land 49 -143 l).(i 29 (i(i(i 

Västerno rrland 2 1 (i78 l 21 678 
Cä\"leborg 18 191 18 19 1 
Kopparberg 28 194 0.7 197% 
v,:ist rn anl;ind G 31)2 l 6 31)2 
Ön:bro 8 °, 19 I 8 ,, 19 
Värmland 17 583 0,8 1-t 066 
Skaraborg 7 937 7 Y37 
Älvsborg Il 395 11 395 
I lalland 5 4:'\4 O,'.,' ) 0<)] 

Ska11c''' 11 027 il. I I 103 
Blekinge 2 941 0,2 588 
Gotland 3 140 l 3 HO 
Ka I rn ar''•'• 9 823 9 823 
Kronoberg 8 438 8 4.'J8 

.Jönköping 9 94,1 994-t 
Östergötland 10 ;:,G0 10 560 
Södennanl;-111d 6 0G0 li 060 
Uppsala G989 (i 989 

Stockholi11 G ,iss li 488 

Kon1mcntar: * Sk{u1e bestc:'ir aY c,k sa1n1nanlagda arealer

na for K.risti<111swds- och i\falmöhus län. ''"'' Fr;\n Kal
mar län har Ölands <1 rcal fr:1ndragi ts . 

Tabe ll 49. Gruppen Nysätras areal för tidsskikten Il 
och IV i km' 

Liin 

'.\onbotten 
Västerbotten 

lid.,skikl Il 

19 782 
11 080 

_Jämtland 24 722 
Västcrnorrla11d 21 678 
Cii1kl><>rg 0,7:\xl0913 

= 8 18(i 

Summa: 8.'\ 448 

tidssilihl I\ . 

29 673 
I (i 620 
29 GGG 
21 G78 

0.7'1XJ8191 
= 13 643 

111 280 

oförändrad mella n tidsskikL II och IV efter
som man på goda grunder kan räkna med 
au Lrädessysternen h ar för~inclraLs föga mel
lan dessa två tidpunkter. Växtföljclsjordbrn
kets genomförande hör till andra h ~ilften av 
1800-talet. Här sLöderjag mig på Gadd C:J. 
2000 och Morell 2001 samt upplysningarna 
i de av mig genomgångna sockenkartebe
skrivn i ngarna. 
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Tabell 50. Gruppen Seminghundras areal för tids
skikten Il och IV i km2 

I.lin 

Uppsala 
Stockholm 

lidsshilil Il 

6 989 
6 488 

v,.is11rn,nland (i 'l02 
Siiderrnanland (i 1)60 
Giivleborg 0,25 x JO 915 

= ~ 729 
Öst<'rgiitland o;, x 1 O r,G0 

= 5 280 

Sun111,;i: 33 8 48 

lidsskikl I\ ' 

6 989 
6 •l88 

6 °\02 
6 060 

0 ,25xl8 191 
= <I 548 

o,c, x 10 5GO 
= 5 280 

33 667 

Tabell 51. Gruppen Gudhems areal för tidsskikten II 
och TV i km' 

I.lin lidsskikl !I lidsskikl 1\1 

;\J,·sborg -i 0.3 X 1\J 332 0 ,3 X 19 332 
Skaraborg = :) 800 = S 800 

Summa: 5 800 3 800 

Tabell 52. Gruppen Övrigas areal för tidsskikten Il 
och !Vi km2 

Län lidsskikl Il lidsskikl !\I 

Östcrgö1 land 0,5 X )0 560 0,3 , JO 360 
= 5 280 = 0, 280 

Koppa rbe rg 14 097 19 73G 
Örebro 8 5 19 8 5 19 
Värmland JO 550 14 Oli6 
Ah·sborg T 0,7 X 19 332 0,7 X ) l)3'J2 
Skarabc>1·g = 13 53'..1 = 1 :-\ :,32 

Ha lland 1 li'.lli I 091 
Skåne I 103 I 103 
Blekinge 882 ,,88 

Got land 3 140 3 140 

Kal1nar 9 823 9 8'..''.-l 

Kronoberg 8 11~,8 8 4:,8 

.Jö11köpi11g 9 944 9 944 

Summa: 86 l)fi,J 95 280 

Totala hägnadslängder i Sverige får 
tidsshihten II och IV 
Gruppernas delarealer har för varje ticlsskikL 
multiplicerats med elen Lotala mängden häg
nad som unclersökningsområdcna i kapitel 
13 redovisar, Labell 29. För gruppen Övriga 
harjag använt mig av ett medelvärde av de 
tre undersökningsområclenas värde n: 
Ö,1iga tidsskikt. Il: (1 2 + 51 + 26) / 3 = 30 rn/ ha. 
Öv1iga t.iclsskikt IV: (26 + 67 + 49) / 3 = 47 m/ ha. 

Tabell 53. Totalt an 
njvå i tidsskikt Il 

Nysätra 
Seminghundra 
Gudhem 
Övriga 

Totalt: 

För tiden krit 
atl göra moLsva 
nas relevant ka 
och dels är dcL 
dar som stängd 
jämförelsevis n 
gare perioder. 
års stängseHör, 
het att , efter ii 
lageL eller ski fH 
gårdar än tidig 
nadcr har juri< 
1850 samt und 
föro rdni ng) . D 
med fårstamn 
minskning und 



en il 

eo 11 

,, '. 'kr 

. häg
,picel 
·Tiga 
11 de 

1 ha.. 
1 ha. 

T abell 53. Totalt antal kilometer gärdesgård på riks

uivå i tidsskikt Il 

Nysätra 
Seminghundra 
Gudhem 
Övriga 

Totalt: 

1.2 x 85 -148 = 102 ',37,6 k111 
5. I x 33 848 = I 72 624,8 k,n 
2.6 x ,, 800 = 15 080.0 km 

'.~ .O x 86 ')64 = 260 892.0 km 

:'>S l 13'1,4 km= 550 000 km 

För tiden kring sekelskifte t 1900 går det ej 
a tt göra motsvarande beräkn ingar. Dds sak
nas relevant kanmaterial för uppmätningar 
och dels är det sannolikt så art de gärdesgår
dar som stängdes k ring sekelskiftet 1900 var 
j ärn forelsevis mycket g lesare än under tid i
gare pe rioder. Det är fö rst i och med 1857 
års stängselföro rdning som det ges miijlig
he t att , efter överenskomme]se inom bya
]aget e lle r skifteslaget, stänga glesare gärdes
gårdar än tidigare. (Att he lt avtala bort häg
nader har juridiskt sett varit möjligt sedan 
1850 samt underlä ttas ytterligare i 18:"j7 å rs 
förord ning) . Detta förh å llande tillsammans 
m ed färstamrne ns förh å llandevis snabba 
m inskning under andra hälften av 1800-talet 

TabeU 54 .. Totalt antal kilometer gärdesgård på riks

nivå i tidsskikt IV 

Nysätra 
Seminghundra 
Gudhem 
Övriga 

Totalt: 

2,G x 11 I 280 = 289 '.128,0 km 
6.7 X 'Vi 6(;7 = 238 %8,9 k 111 

-1,9 x ', 800 - 28 -120,0 km 
-l ,7x 9:,280 =-14781G,0km 

I 004 'i'l9,9 km = l 000 000 km 

gör att vidjan tränger undan banken gene
rellt sett som band i gärdesgård arna. Efter
som vidjan 1:1ser gärdslen hårt vid störpa ren, 
ungefär som e n spik, går det att konstruera 
e n glesare gärdesgård som dessutom d rar 
mindre virke . Dessa o mständigheter förkla
rar sannolikt vicijans to tala dominans i fråge
listc rnateriale t. I denna förklaringsmod el l 
ha r vidare inte skogsbrist - brist p:1 hägnads
material - i första hand orsakat en överg:mg 
till vidja, och därmed hägnader som drar 
mindre virke, u tan förloppet ses som en juri
disk möjlighet att anpassa h ägnadsbestånclet 
efter djurstocken s sam mansättn ing lokalt. 
(l~imför ~ivcn m ed 'vlyrdal 1996, sid o rna 
136-137) . 
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Noter 

För arkeologiska dateringar av hankg~irdcsgård se 

Ersgård 1')97. s. 46 och s. r,4-68 . Tid punkten för el! 
rcglnat regsk iflc införande i S,·crigc se \·l'cl indt"r, Pe
clersen & Widgren 1998. s. 328- 3'\3. 

Myrdal 1999b, s. 82- 8:>. 
Myrdal 1996. s. I 37. 

5,,. Sji>beck I CJ2.'>: Campbell 1 'l'.!8 och Berglund 
~002 för h~ignader i Sk{1 ne. 

Fri1zlw1ger l ')96, s. 26- 'l 1. 
Ehn 1991. 
Erixon I 921, s. 783- 788: Erixon l 925a: Erixon 

1925b; ~jöheck 1925: Han,hcrg 1()26 och llcinwr 
1928. 
' Enströrn 19'.H. 

Hobroh 194'1. 
111 :Vlyrdal 1975. 
11 i'vlyrdal 1977. 
" Myrdal J !J99b. 
'" Gadd. C:J· 2000 och ~forell 2001. 
'" Cam pbell 1928. 
"' Bl.a .. Jansso11, C 1998: Lagcrstcdt I 9,12: Lindgren 
J 939; Ro<"ck f-Jansen 2002; Sporrong J 9')7; To llin 
1999: Welinder. Pcdc rs<"n & Widgren 1998. E11 arbete 
sornjag gärn,1 hc1dc tagit dela,· i detta s;.u11111a11hang är 
Staffan Hehnfrids doktorsa\'handl ing- Östergiitl.llld 
"\/~lstanstånf(. Avhandlingen ~lr skriven på tyska - ett 
spr;°lk jag inte beh{i rskar - och redo,·isar bland annat 
förekon1ste11 a,· hiignadslaf{på Östgö1ashlt1(·n. 

'" Myrdal 199~la. s . 5- 6. 
" De nna 1idsmässiga clefin irion har följ ts a,· fern
bands, erket Det S\'c nsbjordhrukets hisroria ,·ars fiir
sta hand tar sin början ,1 000 f. kr. 
18 ~'lyrdal 1999b, s. I :1. 
"' Myrdal 1999a. s. 16. 
' " Myrdal 1999h, s. 16. 
" Myrdal 199!la. s. l l. 
-- Myrdal 1999a, s. 12. 
' ' Myrda l 1999b. s. 17 . .J iimför ä,·en med Mvrdal 
1999a s. 8- 9 . 
" iVlyrdal 1999b. s. 17. 
,,, Myrdal 1997, s. 319. 

' " Myrdal I 997. s. 320. 
" Myrdal 1997, s. '320. 
':!8 l\1yrclal 1997, s. 320. 
'''

1 \ilyrdal 1997, s. 32 1. 

'10 ~1yrclal 1997, s. '319 . 
"' \ ,fyrclal 1997, s. 'l 19 . 

" H11r imroduklionen och uppkomsten av d essa u·,· 
storheter teoretiskt kan tiin kas ha gått till inom ra11H·n 

för de n nya samhällsstrukturc-n . feodalismen. pn;sen-
1eras i Bo is 2000. 
1.1 Fn fördjupad bakgrund och Ö\'crbl ick '" . begrep
pet la111iljcjordhrnk ges i Flygare 1999, s . 14-17 och s. 
'10- 36. J ämför ,i,Tn med Bois 2000, s. 17- 18 . 
·q Se Myrda l 199%: Gadd. C>J. 2000; :vlor<·l1200 1 för 
hela 1idspnioden . För 1900-ta lct se särskilt Flygare 
1999. För en teoretisk diskussion om familj cjordhrn
ket i o lika sam hi-illssys1C'111 se Chay.1110,· 1986, s. 42- 43. 
·F , .J;-irnför Magnusson, L. I 0~)6, s. ~I. 
:<,, För c·n fördjupad clisk us,ion 0111 ,·ad som urm,irkn 
~imnet ekonomisk historia sa1n1 hur detta f'örh {dlcr sig 

1ill klassisk ekono111isk teori ' " Graner 2002, s. 20- '12. 
·" Chay,111m· 198G, s. 1-'.2. och Flygare I \199, nol 428 

P'' s. I 0,0. 
·" Cl1aya11ov I 986, s. 4: Scott l lJ76, s. I '.l. och Flyg,11T 
1999, s. J 6-l. 

'" Flygare 1999. s. 17'.\-1 74. s. 206. och \forell 200 1. s. 
'l2•1-'l29. 
' '' Scott 1976. s. \1- 5 . 
11 Senil !97!i, s. 1. 
" Cha;·anov 1986. s. 12; Sco11 197G. s. 9 och \fagn 11s
son, L 1996, s. '.!3. 
1., Chayano,· 1986. s. 53 och Scott 1976. s. 13. 
11 Flygare 1999, s. 165. 
,,, Flvgare I 999. s. 164. 
1' ' C:hayanov 1986. s. S3- 69 och Flygare 1999, s. 33. s. 
7()-84. s. 170. ChayanoY utgic-k ifrån en1piriskl 1na1e

rial i11sa1nl;-1 1 i p('rioden l R80- 19 l 3 11;'-ir han formul e ra
de sin;i t<'oricr. Under denna period bcsLOd 90% a,· de 
ryska jordbruke n av l;unilj cjordhruk som ej lejde ~rs
anstiill d arbetskraft, s. 112. Dock utesluter in1e Chaya
no\· att st, kc1n ske i si11 1corihygge. 
" Fh·gare 1999. s. 19•1. 
" 1.i lj,·wall 1999, s. 2 l - 40: Ch ay,rnm· I <JSG. s. 51; r-ly
gar e 1999. s. 1 7'I samt not 480 p;, s;nnrna sida; Gadd , 
C:J· 1997, s. 229-238; Gadd. l>J. 2000. s.5 1-58 och 
Myrdal 1999b, s. 304-'.:lO,,. 
4
' ' flygare 1999. s. l !\2. 

'>11 \llynlal 199G, s. 1;1t,, särskilt not½. 

-,, '.\l;-rdal 1975. Myrdal 1977. :vlyrdal 1996. 
·,, Derta g,iller in te appendix A dä r dialektala 1111 ,y ck 
fö r giirdcsga'.ml<-n och d et i konst rnktion cn ingåe nde 
rnaterialet presenteras. Appendix /\. utgör empiriskt 
unde rlag Cö r den tcnninologi jag an\·{indcr i Jshand-
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lingen och mo1 in-r,-ls yrtcrligar e a\· att någon likna11c.k 
samn1anslällnin g in1c· tidigare publicerats. 
'•' Eu Lyd ligt e xe mpe l ä r Ella Johanssons a1·handling 
Skogarnas fria söner, 19~M . nenna bygge r på Nordiska 
111usccts insan1)ade skogsarhe tan11i1111cn saml inte nju
cr g jord:, i modern tid. Här fi nns int e e n nid om k,ill
kri1ik eller l111r pass rcpn-scntati\"l rnater ialcr ka11 \·ara. 

Den är ~krin·:n a\" ,·11 c111olog för e tnologer. 

'•' Dahlg rcn & Flo r<'n 19%. s. 184-l 92. 
" Språk- oc h folk rninn esinst itutc-t. SOFI , led s f'rå n 
Uppsa la od, bcst,i r ,,v 4 a rkiv me d likartad e 1-erks:tm

hctsomräclen; SOFI i Upps,lla, D ialekt. , ortnamns- od, 
f'o lkm innesarkin:t i Göteborg, Df\G. Dialekt och ort

namnsa rkil"et. i Lund. DAL, sann Dialekt.. o rtnamns
och folk ,ninnesarkin,t i Un, cä , DA UM. :'-:är så är på
kallat ko11.1mer _jag att andi.nda c:l<--ssa förkortn ingar j 

t(·xtN1. För SOFI i Uppsala kommer dock bcnii,nn ing
en L L'v!A a tt a n,·iindas Yad giille r käll mat.e rialns arki,·
t illbörighet . 
·,i. I {obroh ~ uppsats var 1änkt att l~l~gas f'ra1n som e n 
li <.:c 11tiata\'l1andllng n1en kom aldrig a II presente ras 
son1 sådan eller , 111 rryck,,s. Den förvaras i original på 
Etnologiska institutio nen ,id SLOckhoJrns uni,·ersit.ct 
samt i kopia på Nordiska m11sects biblio tek. 
y;· L.odin ht1lle r ku rser i gä rdcsgr,rdssl~ingning samt 
s1:ingcr g~irclesgårdar ko1111nersiell1 i Norrt,'.il_j e trakten. 

" 1.il_ja 1996 , s. 181. Liljas a1'!1and ling riir expl icit för
hållandena på lJ I.VIA. 
-,,, Li~ja 1906, s. l.~8. 

L ilja l'.)%,s. 24 7. 

"' Lil ja 19%, s. 146. 
"' Flygare 1999, s . 47 not 122. 
,, ., Flygare J '.)9\1 , s. -+7--±8. 

Arnsthcrg 1987, s. 3. 

Se vicLu e Kolsrnd 1973 och I lo n ko 1973. I anikla1° 
na diskuteras bur prickkartor skall w lkas och am·än
das ing{1ende med e ll lle nal e xempel. Kolsrud uppe
håller sig inte st1 m ycket Yid hur n1aterialet är insa1n la 1 

utan koncen1rcr ar sig rncr p:1 hur d e t skall tolkas 111.i
fr;'.i n kartans spridningsrnönst.er. Hon k<'J disku terar 
n1er ingående Yad kiill11101terialet egentligen represen
terar. 

'"' Kolsrud I 973, s . 22. 
6

; .\'orcliska n1useets arkiv var din liga nog att I:tna u t 

s in a renskrivna kopior , ·ilke t gjonk attj;ig kunde ta 

dl'i ,I\-detta material på SOFI i Up psala . 
68 Sktuu: s;.1k11ar i stort g~irclesgårclar a\· Lrä och är 
d essuto m bit1·is behandlat med avseende på häg nade r 
och lwt1'sstratcgicr i cnwlog isk litte ra tur. Se Sjöbeck 
192!'i; Carnplwll 1928 orli Szabc.i 1970. 

69 Klargi")rantlc. N~ir det i texten re fe reras till e n e n
skild uppg ift fran n ågot materia l med 1·,oksta,·skombi

nationen E. U. foijt a,· ett acce tionsnumrncr kan upp
giften både h ;irröra från Etnologiska undersökning
c 11s andel av rnalcrialet i tabell 5 ell er från S\'ar på frå
grlist;,i :\111 1<'14 . Bttda 1natcrialkalcguricr11a ti)rY<:tras p :1 

No rdiska museets a rki,· och ha r a rkivhc tec:kning E.U . 
fhUt a\· accetionsnun,rncr. 
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'" Se Yiclarc Myrdal l99!lb, s . 338- 339 och Cadd , C;J. 
2000. s. +?i--17 oc h s. 93- 93 . 
71 För <~11 defi ni tion av jordna1ur se :-\gren l~t~)7. s. 

'.!74. 

;, \lyrda l l 'l%, s. 2,19- 262. ang."te nde l--!00-tal ets 
landbostadgor samt Myrdal 19991,_ s. 339- 3-Hl. 
i ;\ rvl yrdal I ~J99b, s. 3~)9- 340. 
" Steckz&n 1937. s. 192-1 94. 
" ··111de lningsn' rkct'' rn10 
'" I tiden 1ne ll an 1730 oc h 18'16 li;11rn boställcsord
ningen ändras ytter ligare trf• gånger: l ~)j1111 i 17~1 u l

f'ärdas en förklaring till l 730 å r, bostiilleso rd n ing; 15 
september 17:.>'2 111Eirdas e n ny bostäl1esordn ing; 2'.-~ 
_janu,tri 1770 utfan las c:n förklaring till l 7r,2 å rs bo.stä l
lcsordning. Den sis1a förordn ing son1 gäller rn ilit ic

hcnnnanen utfä rdas --lj11ni 1908. 
;; Se ,idaff Palmg rcn l999, ,. 123. 

,~ Expedi1ions11unnner 289a, La11 11n{iLcrislyre lsen 
Aclrnini strati,a arkiw·t - 1 !)20. vol Ela: J J sam t l'xpcdi
Iions11u111mer 256 respekt in· ~:)7, I .antm{iterisL;Telsen 

Ad111inistr:1 ti1·a ,-,rki,·et - 1920 rnl 131: 9'l. 
;,, Ratio nalite ten i d c tt.i beror på att eu bra soc kc·n-
111atc ri;.iJ , li k tyd igt. 111ed c11 a11Lal laga skifteskanor. 

gjorde d e t m öjl ig t a tt sit.t.a pii kon to ret ocl, ,ned lijii lp 
a\' e n så ka]l;..,d transportör rita 0111 dessa i c 11 111i11d rc 
skala. På s;\ \·is sparade man mycket Lid. 

' '' Palmgren J <JLJ9, s. 127. Hela mallen / formu lä ret 
finns tryckt i Palmgren 1999, s. 124- 128. 
" M11111lig uppgift. 0 1.09 .0">. Gcrt rnd Wiking, liirc
s tå ndare for I .:1 n u 11iite riets For.skn ingsarkiv och hihlio
t.ek i Gä,·le . 

" Se även Jansson. U. 199'.l, s. 15- 44 . 
'" Beskri1"11ingarna innch{tl ler också tabell er där d et 
fr.1mg;°1r hur 1nånga <.ij tt r och Yilka soners cUur som 

innehas, bcn1man för hemn1an. Dessa uppgiflcr ;'.ir 
inte helt 1ill ff,rlitliga d å de LroligLvis in te grundas på 
e n okuhir besiktning a\· lan tn1iltaren. 
8 1 l.;i11 u nä tare n har e tt tydlig t övcrhcrspcrspektil" 
lll<'d i l·Mg<1g<.." t och beskriver troligen inte dc1 han ser 
på san1ma säll som en bo nde skulle h<1 gjort. 
,-, Ad;rnison 1997, s. 245. 

'
6 Gadd. C;J- 2000, s . 212. Se ,ilen !'vindal 1992 sid;rn 

20 och figur I ,·a ri redol'isas grafiskt lantbruksli tteratu
rens tilldxt under perioden 1700- 1829, 
" Gadd , C;J. 2000 , ,. '.'l'.14 . 
" .-\tt son, siirskil t k,illrna t.crial foga lan thrnksli11cra
t11n·n till undersökningen hade inte ,·arit möjligt. a,· 

tids1n;l$siga sk~il om in te Kungl. Skogs- och Lan t.bruks
akademiens hihl iotek, genom chefs b iblio tekarie Lars 

[Junggrens \'än liga bc111öch111de11 , sk ickat rn ig m ateri

ale 1 son1 strnt ilcrad c utdrag. LrYalet av artiklar grun

dar sig h urnclsakligen pa de bibliografiska föncck
ninga r iiver lantbruksliuerature n som finns i Hebbe 

19'.'19 och Hcb bc 1945 s;tm t Lars Ljunggrens s101·a kän
nedom om b iblio teke 1s sa111 li11gar. 
~!• De relativt sett få frågelistes,·ar son1 nä1nner au stö

rar skall br;innas i spetsen . uässen, ~ir oeniga 01n hur 
hån brä nningen ska ll u tHiras. Vid a re anger dt.: a t.l det 

i111f• ,·,:1r Yanli ~t d 
h\ ng t id. 
:oJ E11sädc innd 
och ligg(' !' i s~id e 

das hah·a ;_\kerari 
i siide. Arn därr 
siidcsgiird,·t triicl 
d<"n Lillg~ingliga 
i säcle och en tre 
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intt· var \·a1tligl da detta \'ar ett arbels111ome111 ~om tog-
1:ing tid. 

•>t, Ensädc inneb~ir i princip au akermarkcn u111~ t~jas 
o ch ligger i ~;tdc iir rrtin år utan au trådas. I 1Yäsäde trä
das hah·a •-°lkcra realc:n llll'da n den a ndra hakan ligger 

i säck. Aret därp,i brnka, 1rådesg:ird e t samtidig, som 

<iclc:sg~inkt tri-lda". Trc:siide1 i1111 (•b~i r l'II tredelning ;-n· 

d<"n tillg:ingliga ä l-.erar<'alen dä r t,·i', 1n °c\jeck la r ligger 
i s,tde och c-11 1rcc\jctl<-I tr;irlas årligl'n. 

'" RA. 13rl"\war 99. 0.J.29. diaril'ur: 61 -1 :, l:\-'.l9 

''" Topografisk kana 

ö,·<-r Sverigl'. 131ad,·n 2 I K i\: O I 9ii oclt 22 K SO 1977. 
Rosenberg lll8'.l. ,. 28ö-287. 

'" SCL" Snie Ak nr I del l .jordanskarta. 198."1. 
·cu S('rie Ak nr 1 d e l l . j o rdan skana. 19i-G. 

% Sporro11g 1 ~19'.t Sporrong l ~19:'"). Sporrong 1997 

" '"" Sl'criges \!a1io11,tlailas. B,rnd 13 . KulturlancbL,

P"' och IJ<"hyggcben. 199-L 
''' S porrong- l 'l'l3. s. -13. 

'" Ale:<a11dnsson. Ka rlsi ri'1m & I .arsson-~ lcC 11111 I 9'.ll. 
s. 20 och,. 53. S1,uio11 Li>,·,inger. 
" 1 Rose11 b(·rg 188:l. s. 50'1. 

'"' Topografisk kana iin·r Sn-rige. Hladen I I I S\' 
690512, 11 I SO 1981. 11 I N\" 1972 och 11 I :'\O 1981. 
101 SCt.,; Serie A<" 11 r 9 I 970, Ae nr I 0 I !l7cl. "'" 11r 1 l 3 
199!! och :\c nr 125 I 99!l. 

111
~ Sporro11g- 1995, !'I. --l~t 

101 .-\lcxa1·1de rssc)11. K;-1rlströ111 8,:. Larss<>11-~I cCa1111 1~:1~ll, 

s . 16 och ,. 4-l . Station Kar,ta. 
1" ' l.i11dgrc11 193!1, s. 7 . Tabell 2 
w:, Rosenbng 1882. s. 171. s . 21 '.i.,. 276. ,. H22. ,. I 012 

och Rosenberg 188:1. ,. -l 17. s. 300. , . . "'>27 ,amt l.ind

g re11 193!), , . 7 rnd g,ille r 1-:dasa socken. 

'"" Jansso11. U. 1998. fig11r-l8 och figur 1\J.s. 120-121 
r<',pekti\'(· s. I 2<i- l 27. 
1"' Topogra fisk kana Ö\'(~r SH·rigc. Hladc11 8 DS\' 1979 
och 8 D SO 1980. 

'"' SCLI Serie Aa nr l './0 I !l05 . .-\a nr 12 1 1928 och Aa 
nr 12:", l 'l0'.l. 
11"' r\lex.111dersso11. Karls1 röm & I .. ··u·,son-~lcCann I 9~ll. 

s. 1-1 och s. 38. S1a 1io11 Borgu11cb. 
111

• So1n storskaliga c.111s<·!'I "Ila karwk1cr som iir ulfi)nla 
i e11 ,kala s1i",rre ii11 I: I O 000. 
11 1 11<-grcpp<"t kar1al-.1 in h<"gripn både ka na o ch dc-11 
tl·x1hesk rin1ing som hiir 1ill kartan. 
' " Se , ·id a rc Sn·n,b Lanu11,i1 e r in lli28- l928. lkl I. 
1928. s. :,--1 oc h diiranförd li1tera111r. 
111 E.n bra rcdogörcl~e för an ittri11gen" or=,akc:r och 
förlopp ges i Hells1rö111 19 17. s. ~,~, ff. Se ,i,en .-\l111quisi 

1928 samt Egnbladh I D87. 
111 Agren 1997. siir,kilt ,. 28-1- 2W>. 
11 ·• Ekstrand 1901 ,. 10. 
11" To llin l!l~19. , . .'i9. Fe110111c ne1 rli,k111<·1-:1' pa ,. 57-

"1'1. 
11 7 Au rc-ig:·tngar i la ndskap ,·ilka ~ak.11ar liimpliga li1~je

clc1ne111 ofta ~1 11gc" med l~jc-tlp ;l\ r~\111r1rken ~,11111 wnkcn 
om li 1~jer~ita r~lg·a n~ar und<"r 1800-tale t i11te endast ;ir 

cu ,,en"kl f"eno111c-n u tan troligen ii1· au berrakla som 

gc11 <"rell.i 11ppf.t11 ni11g-a1· jonkn ru111 bckriifia, 111{,jli-

ge11 ,l\' l"ölja11de e:<1:111pel f'ra n \kxiko. ,\r 19 L"\, under 

e n rägc°tngsförriit111ing lll<"llan byarn a Ya utept·c och 
.-\nenccuiko, där rågangen föijcle <.·11 ~ten11111r. tccor
ra l, ,nellan bvarn,1. 11pp1na11ar F.111ilian o Zap,1ta. u pp

rnr,gem·ral och 1illib by,ild en 11an i .-\11e11cn1i lco. d<' 

agnrnon11:r som oflicielli skall mäta upp r,'ig,111ge11 all : 

·· "The p11e blos "'}' tha1 1h is tuorra l is th (" ir hou11dar y," 
hc told 1hn11. ·and 1ha1·s whc-re ,·011 arc going w ,race 

nH:) o ur 111arks. Yu11 engi1 a •(•rs M>t11elin1<·s get s t11ck 011 
siraigl11 lines. b111 1hc ho11ncbry is going w 1.><· t hc si n
ne rcnce. e,-cn if~·ou h:n e lo work. si:x n1011ths nH:<1.~ur

i11g ,tll its i11s a n d mus···. Cirnt.cl ,11c rfin 11s i \\'0111ack 

1970 p,t sidan 227. Råmiirk<·n disk11teras på sidan 2'.l '.{ 

i sa1nn1a arbete. 
11~ Korntalt·L utgi"H· en 1nru1 på avkastn ingen i förh c'i l

lande till 11tsäd<"i. Ett konual pil '.l i11n<'bär all fra11 I 
,mådd kärna crhalls 3 i ,körd. 
11

'! 17·1~) års s1or~kihcsff,ro rd uing re\'icle ras u nder å r
h 1111draclc1' lopp och de1 är för,L 178:1 ,om det for-

111<· 1l1 hlir ti llat<·I a tt de-la ' "·e11 11tmarke n cfler s10r
skiflcsstadga11 ,1,·cn om det föreko,nme r att utmarken 

ckla, tirlig-are. S<' H opp,· 1991, s. :10. 

"" Ji 111fö r l.agt·rsted L 1\142. s. li l-80 med Lin dgn· n 
19'.\9. s. l6-1--l(i9. Se ,iv1:11 1\ l,nla l 1999b. s. 267-270. 

'"' ~l untlig 11ppf(if'I. 00.0:"\. l.-,. Lars Ouosnn . lan 1111äta
rt· o c h fiirc- detta teknisk d irek1 ,·,r och chef för Kar1-

..a,·del11ingen p~·1 l.antn1ci1cr iet. 

I'.!'.! .Johan~so11 8..: Kros~e I f)lj .. t, :-.. 2D. 

'" Se l lcrnlund & Olsso11 I\H6. f'rä111s1 ,. ,1:'J--17 sa1111 

bi laga J i ~,un1n,1 ;i rbete. 
I:.!! ~fu111 l ig uppg·ift. 00.0:"1. 15. Lars 0110..;on, lan ln1~i ta

r<· och f d teknisk direktiir och chef tör K.1nanlel11i ng
c 11 p ,t L111un;i1,-ri,e rkct. 

" '• Jii111för med Gra11fr 2002. s. 6. 

"" Slotte 2000. 
11

; Se '/ fira. bltrhbri)d orh Hildhu11ang. l 'tmrtrhr11J.\ miin
uh,lwr orh mtlng.\idiga rt' \llf:'>l'r (Skrif1er 0111 skog~- och 
la11 1hr11hh i.>1oria ~J) : S1wljebr11k orh 1iij11i11gsbrii1111ing i 
.\"ordm - ff'l"111i110/01;i. daM·i11g. 1//P/odn· (Skrif'1 e r 0 111 skogs
och lantbrukshi,toria 7): ,11;;1111i1ka11 och ,kog,,11. Frå11 
//(/f1tr slwg till lw/t11r,kog! (Skrif'tcr om skogs- orh lan t
brukshistoria I I ), 

'"' Ji111ff11· I Iopp<' 1997, ,. 256: l-loff l\l97. ,. 193. 
" '' Ji111fö r C r,111{-r 200'.!. ,. 12-1'.\. 

'" Jimff,r Craner 2002. ,. 12- 19. 
"' Cra11,-r './002, s. I. 
"' .\ lyrrlal l9!l9h. ,. 22-'.i,,. s. 1110 - 10'1 : C:1dd. C:J-
2000. ,. 19 1-1!)'.,. 

i :1:1 I ls:iksso11s I 9fi7 gc nom~ang aY hyord11 ingar ifrån 

norr" .'\'orrlancls kustland är bc, t~in unels(-r son1 n:glc
rar ,·arbetet rnyckel , ·anliga. \ 'arbete är ock"a dt'n le nn 

so111 ls;tks°'on bcgagna1·. 
1" ,\kycr 19-!9. ,. '.! l'.l. 
, ,·, I loff I '197, .,. I ~10. Den s1{,r,t;1 skill11arle11 t1H"lla 11 

.\lc.·H·r" ucli Hons a rbeten iir att ~ leyer an\'iinder d<.n1s

ka och sn·nska la11d"kap~lag~r "iOlll urgängspunk.t ff,r 
,in:r si u dicr :t\' d an., ka h)Ord11ing;1r. Hoffsökn i":ilkt 
upprätta kronologier inom ,·a,jt' dansk lagsa1nli11g fi)r 
.111 :--c ,·ilk<·n relati, ald<"1 o lika reg-kT i ";unnia la~ har 
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och där med också kttnna t:.t e n kronologi på lan d ska
pe ts u ln)'t~andc. 1-lofftar o<:ks.'1 hj;i lp av en rad a rkeo
logiska belägg på o lika företeelser \'ilka inte fanns till
gängliga n;:ir ivleyer skre\' si u ;:1rbcle. 
,:ir. Meye r 19-19, s. 209- 213. 
1"7 Se l lolmbäck & \\ 'essen 1962, s. Xlll i fö rordet. 
Kris1offcrs aY Baye r n la ndslag ii r au u ppfatta s0111 e n 
reYidering a,· !Vlagnus Eriksso ns landslag. ''Änd ri ngar

n a ,·ar icke a, · genomgripande natur. Det nya la iisYerket 
\"arken ;ir e ller ansågs ,·id sin stad fästc.: lsc ,,a ra anna1 ä n 
en re,·ic.krad upplaga m· d en tid igare lagc11 ·· och ·· Mag
n us Eriksso n s lan dslag ,·a r cl~i r för, först i u1·spru11glig 
fo rrn och sedan i re,·iderad fon n , under n ä ra 400 år 
g-run d läggandc för d e n svt'n ska riittsorcl n i11ge11 på 
la11 dsbygde11·'. 
13

' Fö rordn ingar som ene.last gälle r ett visst län e ller 
e n region u tfärdas ocks,t Sti-ingselskyldighcten i V~ls
te rnorrlands bn, '.H maj 1793. Vid enskif1c i Skåne, I ,1 
april och 9 m,tj 1806. med ti!bgg 13juni 1807. Stän g
selskyldig-he t på Ö land, 3 a p ril 181 f\. 

H ul n1hiick & Wessr'n 1%2, s. 10 1- 102. 
" '' Holm bäck & Wcssen 1962. s. 112. 
1·" Rahclli us & Kalls 1.e ni us 1818. s. 4- 5 . 
11

:! Samt.l iga c itcll u r 1734 ;\rs lag ilr h ä rn1 adc f"rån e n 
faksirnil utgå,·a , ·a rs o riginal ,ir tryckt 1780. Se \·ic!are 
Minncsskrifl ägnad 1734 års lag. De l l l f. i liucra1u r lör-
1.eckningen . 
1 1

~ Även i tid en .fö re skiftcsrcfonn erna ,·ar d et möj lig r 

.i tt dela både in:igor och utägor. Deua ge no1n så ka llad 

iirt111;a deln ing. Dock , ·a r gru ndprin cipcn den a11 in iigor 
låg tcgskif"tadt' i 1ner el ler mindre f1dls t.'.in di g ägohla11d
n ing ,nedan u tmarken nyryacl es sarnfållt 1ill h usbelio\' 
a ,· byn s delägare . 
1" Harnil LOn 1859, s. 2<\. 
1 1

'' En yLLerligare n1odell kan t~l11kas näm ligen li,·cgen
sk.i p - sjä l\'styn;1s raka morsaus - som d et tilläm pades 
på feoda lgodsen ös1cr o m Elbe från o ch med 1500-
tale t och fra n, :i c. Se Röse ner 1994. s. 81 , s. 101 , s. 104-
124, kana 4 p,, s. I 09 och s. l.~7-1 70. 
1" ' Isaksson 1967; Elrn 199 1. 
1" Meycr 1949, s. 4 7. 
1" Ivleyer 1949, s. 24. 
119 Ault 1972, s. 19. 
1'" Isaksson 1967, s. 80. Citate ts s lutsats g ru n d as på e n 
gcno111gå11 g a \' 28~1 hyordni ngar frän n u\'arancle ~ 0 1T

och Väs1crbottens läns k1Js1.la nd. 
i:,1 Isaksson 1967, s. 82-8~. 
1''" E h n 199 1, s. 13. 
"'' F.h n 1991, s. 98- 99. Se även Eri xo n 1944. Eri xo n 
har h~ir gjo rt en motsva ra nde j ämförelse n1e lb n be
varad e bvord ningar och bystämn1oprotokoll för bvar11a 
~vlö1+>y o~·h Viby i Österg/•1l a11d. Aven i d ctt.a m ,:i'terial 

don1inerar st{ingselfråg-orna. 
1

·•
1 Mey<'r 19<19, s . 30. 

1
" Meyer 1949, s. 221. 

1
''" Au lt 1972. s. 1:, - 16. 

,:,, Meycr 1949. s. 172- J 73. 
t :iH Aul t 1972, s . 118 . 
159 Eli n 1991 , s. 10. 

262 

l f,o Eh n 1991, s. 10. 
1•1 Isa ksson 1967, s. 79- 92 . 
1'" Mcye1 1949. , . 3·•1·1. 
1'" Mcyer J'.),19 , s. 75- 76. Se- iin:n Elm 199 I , s. 12 - 13 
ocl, s. 'l9. 

"" Eli n 1991. s. 2 1-22. Se it\'en Isaksson 1\)67, s. 186-
190. 
i ,,-, Isaksson 1967, s. 1,-,3 san 11. ti llh örande 1ex1 i 1101 I .I 
p:'.1 denna sida. 
1"" .\kwr l 9.Jc\). s. 77- 78. 
I(;; Ehn 199 1, s. 54. 

"'' Isaksson l 967. s . 2 14. 
i w Observera au rent j uridiskt ku nde e n h ys br u ka re 
,·ara identiska 111cd en h ägnadsh1gs n1ed len1n1a r . . Firn

för Lcxtcn i ci1aLet o,·an a,· hy!,{g11ingabalke11s Vll:c 
llo,k i Ma:snus Eriksson s landslag. Doc k b rukar e1 no
logisk och ku lturgeogr.-1f-i sk litterat li r a11 \'~in da orde1 
för at.t bc1.cc k11a sa1narbe1c Ö\'e r b rgränsc n. Den na clis-

1inktion gör o ckstl _jag i deua arbe te. 
17

" Mcyc.:r 19+9. s. 2 10. 
171 1-lamil1on 18,,9 , ., . 19. Jilllför o cksa med Meyers, 
1949. ;°,sikt under rubri ken De1 rii ttsh istoriska u1gångs
liigc1. o,·a11. 
1" l lami lion 1859, s. 2<\. En l\·lligare Öv<'rsikt - än den 
son1 kom rnt> r art ges nedan i li uvucltexte n - a,· kro no 
login fö r frågans behand ling p>t r iksdagarna följer på 
sidorna 23- 29 i sa111 m ;-i a rb e te. 

!iJ En lig·1. El iasson 200~, sidan 20:j, utgjorde det förs ta 
lllÖtct . lih äl som d e följande, ., Connn för el iwn··. I lög
rc iimbctsmän. officerare, god sii:sare och brnkspa tro
ner, d e lksta 1i lllii'mmde arl<' lss1;indc1 , clomi nna,k 
ston . 
174 Hamilton 18[J9, s. 26- 27. 
i;:, l J 8S:l å rf.i årgång av Tid skrift för la11 t111~i tare och 
cgod e ln ing·sdon1a re fö rsta sex nummer görf.i e n ge
no1ng,lng av de regler som g~i llcr för stångselhå llcts 
förd e lni ng samt fö reslagna förä ndringar. [ I Sf", 4 ars 

t1rgå ng av T id n ing för La11dt m~ilare (tid Akriftc n har 

gc11on1gått eu 11a1n n byte) ges i num m er 15-18 c11 re
fe rat a,· lag- san1 t a lln1~l1111 a e kono1n i- och bcs,·ä rsu t
skonens be1änb1 nclen om stiin :sselskyldighe1cns u pp-
11;'.ivande 111 .1n. I nt1n1n1er 19- 20, sam1na år. 1·cfcrcras 
hur st~i11 gsel [råga11 IH'hancl lats under p;1g-åen d e riks

dag fra 111 1ill 0111rös1n ingcn . 
i-;-i, G r()nvall 1847. s. 1. 
1" Cröm·a!I 184 7. s. 12. 

i ::-~ H{llftc n p ri ncipc 11 kan jllsteras i d e f"all rågå ngen 
ans,·s , ·ara o lika sdr ;itt stänga med hä nsyn ti ll rna,0 

ke ns lw skalfcnhet, ~ l 'l i 1857 års fö rord n ing. 
i;q Hamilt on J 839. s. 112- 44. 
1
~

11 C lick 1970. s. 30- '.~!1 . 
1
~

1 Gl ick 1970. s. '.17- 40. 
1" Gli ck l D70, s . 48 och s. 37. 
1s~1 C li ck 1970. s. 62. s. 64 och s. 71-74. 
1
~ 

1 Gl ick 1970, s. 5. 
11
"' Ruf 200 .1 , s . 11- 4-l. 

1'" Ho.ski ns 1992, s. 97- 98. 
1,-.; Earl 1978. s. ~8 och s . 3G. 
!All Ea rl 1978, s. } LI / -1 48 och s. IS7, s. 179. 

i;,,u Earl 1978, s. l ( 

l'Hi Far\ 1978. s. 1 
;,,, Ea rl 1978, s . I: 
1"' Br;,y I 98 6. s. ~ 
l \ l.> Bray 1986, s. 2 
1" ' Bray 1986, s. 6 
t!•.) Bray ·1 98G, s. 8 
i •.ic, Bray 198G. s. 7 

"" Bray 1986, s. 
1''·' Bray 1986, s. 
1
"' Hray 1986, s. 

'"" fvh n lal 1999b. 
,,,i llo p p<· I 997,, 
2if2 Il opp e 1997., 
11

>:1 C ran i:r 200'.2, : 
,o, Roeck 1-Ja nsf't 

'"'' Rueck l lanse1 
~

111
·• Roeck Hanse1 

''" Rocck Hansc, 
""' Rocck I1a11se1 
& Widgrcn 1998, 

""' Wcl inde r. Pc d 
"" Wel inclc r, l'cd 
~ I I E. l.J. 386'-10 
:! I ~ E.L. '.',Hl9?i,E 

;!Il F.U . '.17739. 

'.! l I L lJ. :\188. 

" '' E. U. 3D162 r t 
fa ktiskt e tt S\ ar p: 
·,i ,; E. u. 'l768:\. 

" ' Kraftma n 17!i 
i Gadd, P. r\. 177/ 

'" 1-h,eg I 977. 
21 9 U LMA 'l'l49:2 
1930. 

" " E. U. 43934. 
"

1 E. L.:. 32728. N 
och UI.MA 6 1'1 I 
h;irad i Västma11l 

--- E.U . 'l'.!728 oc 
w U I.M.A.5519, : 

" 1 Li I.MA J 23'.-39 
n -, E.C. 378~)9 . 

"'" U L.\•1 r\ I 7 15: 1 
:!~7 Tä nkbara o rs 

d e n aktuell a 1id 
li-ing r e frarn it.ex 

"' E. U. 38 I 55 . M 
re pe rsoller på 01 
gäll er förhå lla nc.l 

"" Mun t lig up]Jf 
1r,itysik. Luleå te 

""' I kun g lig lön 
skogsbcspara11 , I, 

_jor där rå~ir1111e l 
d~ir lttg!lllla{Stllate 

böter "" 16 öre , 
u ingen torde kn 
I X?,8 ko1111ne n te 



bre:: 

J.im--
11 e 

och 

re-

i.-;9 Ear l 1978. s. 105-1 07. 
191

' Earl 19 78. s. 114. 
! ' Il F.ar( 1978. S. 1~6- 128. 
19' Bray 1986. s . 28- 30. 
\llJ nray 1 ~8G, s. 25. 

'"' Bray 1986, s. 68. 
1'i:, Bray l ~)86, ~- 8'.>. 

'" Bray 1986, s . 76. 
,,,, Bray l CJ86, s . 119-1 20. 

i iil-' Bray 1986, s. 168. 
1
' "

1 Bray 1986, s. I 71 . 
' "' Myrdal ICJ99b , s. 100-101. 
:101 Hopp(· 1997, s. ~56- 2:">8. 
:!111 11 oppe 1997, s. 2:58. 
,,,., Cra 11<T 2002. s. -10. 

''" Roc-ck 1-fa11se11 2002 . s . 70, s. 74 och s. 98- 99. 

' "'' Roeck llanscn 2002 . s. 49. 
,'% Roeck I-lansen 2002, s. 98. 

" '' Rocck I-la nsen 2002. s. 7-1. 
' "" Roeck I-la nsen 2002, s. 73 o ch vl'e linclcr, i'<'derse n 

& vl'iclgren 1998, s. 304-30:,. 
:!H'J \\'clinde r. Pe d c rsen &: \.Yidgrf'n 1998. s. 3~8- '.~33. 

" '' \l'e lincler. l\ ·,krsen & \\'idgren 19D8, s. 333. 

' 11 E. L. 386,JO 
'.!l ~ E.U . 38193, E .U. 11799-1. 

m E. U. 37739. 
:!I I F. U . '.1388. 
'" E.t.:. 391 (12 respektive I· .U. 37702. De n senare är 

faktiskt et t s,ar på :s/rn I H . 

"" E.li . '1768°, . 
" ' Kr:1ft rnan 1765 . C itatet uppr<·pas nästa n o rda~rant 

i Cadd , P. A. J 775. 

" ' f-i fjeg l 9 77. 
"" UUVl.i\ 3349:5, Degerfors soc ke n och tingslag . å r 

1930. 

" " E.U. ·l39'l4. 
"' L U. 32728, \:ora so cken o ch V,tla härad i Uppland 
o ch ULMA (1141 . Felli11~sbro socken oc h FC'll ingsbro 

h~'iracl i V~lsunanland . 
--- E. U. 'l2728o,h ULMt\6141. 

'.!:n ULYIJ\ 55 I 9, s. 8- 9. 

"'' U l.M,-\ 171 5:l, LtLMA 1906och E.t.:. 37989. 
:!'.! i T~lnkbara o r~aker Li ll au det förh åll e r sig sa 11nder 

den a ktu<'lla tid s pe rioden kom me r jag all g'.°l in p a 

lä ng re f n1 11 1 i texten. 
" ·' E. U. 38 i '>'>. '.vleddclare n h ar in tenj 11at eu antal iild

rc personer på oncn och ange r at I uppgiftern;t i svare t 
gäll er förhå lla nde n under tidsperioden 1860- 1920. 

'"' Munt lig uppgi ft. 02 .0l.:30. Toni Moren. Professor i 

trfö)1s ik, LuJc;''t 1e knis ka u 11 in ~rsi te l. 

"' '' l ku ngl i~ f'i\rorclning 2fi o ktober. 17'l0 fö rbjuds - i 
skogsbcspa ra ncle syfte - a nvändn in gen a\' klun1a vid
j or d,ir råämnet till ,·idj,111 ,ir 11nga träd. Endast vidjor 

cJ;:ir ttt.g·ån gsrn atc-rialet ä r en- och gran k\'ista r tillåts, vid 
ht·ner aY 16 ö re s ih·ennynt fö r ,·an ung t triid . Förord
n ingf'n torde knappast ha haft någon <.:fft;kt. Ron1an 

18'.18 komtnentcrar dew1 pa s idan 4 i si11 arbete. 

'"' LC. 38110. s. 201. 
,.,, E.ll . 546'.l-l , s. 2(H. ,\lems socken, Stranda härad 

och Ka \1 nar län. 
" 11 UUvlA J '.l5-t9. s. 18 . l'\orra Vi socken . Ydre härad 

och ÖstcrgöLiand. 
' 3 ' DA L 1918: 1- 3. s . 14-1 '>. H ögsby socke n. Il and 

börds härad och K,1li11a1 län . 

' " Se exempch·is Syhh1 l'll 6 . s. 278-299. 
~:if, Au för-k\·ista f'nar p å rot {ir en 1n ycket y;-1n lig· upp

lysn ing i sYan·n p å ~-m 144, n1edan dctrn 1nycket s~-illan 

onl[aL,s i S\aren p :t M 15 . Det bero r på a tt Nm 1-14 ha r 
e n särskild fråga on1 detta fö r fa ra n<le , rn cd;-u1 mot

s,·arancle fr,°lg<1 saknas. i M 15 . 

' '" S)'l\'en J 91 6, s. 299. 
'"' The la us 1874 , s. 52. Thclaus ,·ar\'id d enna tid ch ef 
för Skogsinst it 111.et ,·ilkc t rdn 1828-19 16 ansvarade fö r 

elen hiig rc skogsurb ild ningen i la 11d<:t. Skogshögsko

Ln t grnndacles 191 7. 
" " UL\IA I 8SO. s. I \)- 20. lnkrnnante n ;ir fiidd I 838. 

" '' E.L'. 3782:'i respekti\'e F. U. 40075. 
"' F.L. '.l?G(i'i. s. 203. D<'t ä r inte 0111öj ligt att detta , ir

kc· ,·ar a\·sett till en bänclg~ird csgå rcL 
'" 1' tt fo lla to rri'urnr, uppa d)C ta dessa samt klyva dem 
till f:i rdi~a ,wl1.rän , sorn ki'lldl's direkt h em till gårde n , 

;ir c 11 ,·anligt förc kon1111:=n1de \'in te ra rhete ,·id sidan a,· 
att köra h em ro der i n orra Norrlands inla nd . Al lt en

lig t redogörclsc n1 a i S\'are n p i'1 fråge lista iVI I ~O A r

betst1rc L 
'.?H E11csH-.:Jr med e n li1 c 11 kärnvcdsande J h ar s~i111n· 

11101stå ndskrafl niot rö 1a ~in störar :-n· 11ndenryc kt gra n. 

De fö r~tniin111da ka n unde r gy11nsan1n1a 0111s1~indig

l,ete r ruttn a •"· på b ara 5- 6 i'tr. Muntlig up pgif t. 
O'.o. I 0.21. 1vlich acl \ •I ichaelsson , Råshult, S111 ,, lan d . 
i\ lich at:I h ;n sedan m itte n ;ff 1980-tale t st;•i11gt gärdes

gå rdar vilka skall göra h;:ign för båd e k<ff oc h h ~ls1ar. 

" ' Se \'iclare Ericson 1966, (ta ll o ch gran ) , 1-la,ell 

1993 (c-k) och Syhen 1916 , s. 287. (en). 
"2 1:, [Vl11111iig 11ppgifl. I ,;1 r s Ka rdel!. Professor e 1nc ri tus. 

02.02.0-1. 
,i,; l la hr 1906,s. 11 1-11 2. 
':!.i ; rör asp ens utb redn ing i dagen ~ hige se Ha l'.c ll 

l '.199, s . 10-13. 
" ' Slotte :W00. arbe w III, s. 12. 
24'' Slottc 2000, arbete I , s. 35. 
, -,. Slotte 2000 , arbete ! , s. 49. 
:1:,i E 11 s,·ar friin Viinn la 11d. Färncbo härad och Nord

marks socken , E. U. '.1768 1, anger au man h ~i r an\·ä ncle 
aspstockar so1n , ·ar så g roYa au 1nan kunde f;.i 11L ett 20-

ta l g,ird sel ur ett stock. 
'.!·,:: I skogliga sa m1nan han g mäts clia111e1.ern på a ll ::t 

,räd son1 st..Utr på ro t 1,3 n1c1cr upp på sLan11ne n . Den 
p.'1 s,1 ,is e rhålln a h1i'1sthöjclsclia rne le rn är elen dia

llll'l<'r \'i lken al la k11be ringstabe ller iir uppbyggda 
kring. S;\lunda kan m an rncd hjälpa,· brös thöjdsd ia-

1nctc-r sarn t e n h(!jd t't1 \"Olyrne n p ;t stående s kog. 

'..':,:~ G- 8 alnar anges so 1n standard i Brauner 1772, s. 99 

och Örebro 1,-ins kongl iga h ush äll n ingssiillskaps h an d

lin gar 180--.L s. -+l. C ~irdsel av (j a lnars bi n gd anges i 
Cacld, P. A. J 775, ,. 12 och von T ö rne 18 13, s. 73. 
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,·,, l 1ppgif1erna i lantbrnk5lilll'ra111ren fran 1700- och 

1800-tale n ön-renss t:i111rne r h e lt ,ned den bi ld del c1-

n o logi~ka n1<11t· r ialct gc-r a,· ,·i lka 1rädsh1g som a1n·tu1ds 
till stö r, stöd, gärdscl samt hank och vidjor. 

r,·, Det , ·akla a,·s t;\11dcL i r~ik11<·t:xen1plc1 n1c:I J..u1 :,,tÖr

parcn $amt ~;:irdesg~trden~ h(~jd är ,nvassad efter lagens 
kra,· på e n laggiJI g.'.irdesgard . 

'.!"it. Del ta ~ir dork i11 I(' den t 11da lhkto r $Om iir avgöran

de for rä thet,· n. endast en ,I\· dem. 
, -,, Cnlnlöf 1779, s. :l2'J. 

,-., Roma n I 8:l8. s. 3. Se ä1·en s. 20 i samma arbete d;ir 

h öjden p:1 e n q n lig g/ird,~sgard sc;i ngd 111 ed hankar 
anges till~ a lnar och 6 tum. 

,:,,, Se vidare Furug ren I <)97. 01 11 h;istars storlek p:O 

I 700-1ale1; Gadd. C-:J. 2000. ~- 166. 

"" Muntlig uppg ift. m .10. :l I. 
11

il Hahr 1906. s. 118-1 19. 

_'(,:1 1 lahr 1900. "· 2-l 7-2-l.8. 

'"' Fö r I 700-iakts sko!{spolitik l'is ,1 ,·i, gt· 11,·r se Ka1' 
dell 2003, s. I 3'.l-135. 
'!h·, \\'esliH'ck 174.), s. 26. 

''" :-S:auckhoff 1908. s. :1 1. 
::,>; N~uickhnff 1908, :-.. 3. 

''"" 1-:.1 •. -10239. s. 2-1-1. Frvkclals hiirad och \ ';iqra E111-
1e 1-Yib socken. 1948. 
.:,;,, Erik:-,:"011 lll. 11. 1970, ~- 86. 

~
1 11 Eriksson m . tl. 1970, s. ,'-;(i . 

:,;i l lL~lr\ 223h. :-i. 11. 
. ,,, "Handshrcdd" 19 <19 

"' .Jansson. S. 0. I 99.;, s. '.!83. 

"' F..U. 37665, s . ~o.-,. 
"'• l~jö rkbom 1907. s. 16. Ryd. Hl97, s. 1~3- 1'.!5 samt 

Kardel l &: OlofN>11 2000. ,. 80-82. 

" " E. l . 38·15°,. 
'" D:-\ L I H:.IO och E. l l. '.~81 -11 . i\kddelaren har s,·,ir;n 
p,1 hade \I 15 och i':m 1-1-1 . 

''' E.l". ,)096-1. lnfonna111cn ä r född 1865 o ch konfir-
111erad("s 1880. Snlff't bygger på L'~('n c rrarenhct. 
'-'' l "Li\l.\ 2-187:'i. ,. 5-G. 

''" DAL 1918: 1- 3 , s. 17-2 1, Högsl>1· socken. Hand

bi",rd, h:irad och Kalmar lä n, ar I !13:1. 

"' Flygare 19'1!). s. 150-:l:l~. 
•.:·• Flyg-arc I 99~}, s. 2~0-221. 

:::-..i Flygare I 99~) , s. 2 1 ~-

"' LiUa 1996. , . l'l0 .. \ke Campbdl dispu terade i 
nordisk e1nolog i och a11st:illd"s i _juli 19:l0 p:01 SOFI i 

Lp(hala ,om lt-dare för folk111innl'aunckrsök11ingc11. 
~1-"' L' l.i\L\ 121-t~t 'i. r,-{). 

,.v, L'l .\lA ~5fi-17. s. 3. 

''' U l.MA 12'197, Våstra Vi11gakcrs sockl'n. Oppu nda 
härad i Södermanla11d. s. 1. 
"' l ll.i\Ji\ 1638:l . V:i,1.n, Tors,is socken . :-\llbo h är;1d 

och Kronobcrg:-i län, s. 1-2. 
''" U Li\l;\ 16'18'.l, \ 'ii<1 ra Torsås , ock<'11, ,\ll ho h:irad 

och Kronol><·rg, 1:'in. ,. 2- 3. 

"" l I LVI:-\ I 229r, . s. ~-
'"1 E. l ·. 37997. \ 'alö ,ockl'n och Fri"ts,1ker, hä rad i 

l "ppland,s. 169. 

26-t 

"'' E.U. 32010. s. 75. 
·"·' E.G. 37829. 

:.~.11 Cl.~lA 2335, \',lla hc'irad och Östcrväla socken. 
~,.,_-, l 1 L.\,J.,\ ~0618. ~. 9. 

'-H
11

' LlL.\Jr\ 16~110. ~- 1-.t. SLål1rt1den h,ri llcr ä,·en l.'.ingre 
ii 11 ,·11 vidja,\\' gra n. G,,ran \\'id<'rström. Tyuorp, Öste r

giitland. Slänger giinlesgård ar med ,·i<Uor ;11· s1iiltr:Od -
\"ilka h~ig n a r för t~1r - n 1r,1,· de ti lds1a har .~ra t t utan ;•Il• 
giird sedan mitt<'ll p,i 1980-taler. J\ l 11111 lig uppgift. 
03. 10. 15. 
,,,, L' l.:\L \ I 715: I. s. 13. \ ·anofta hii r;id och Korsberga 

sockl·11. 

""' E. l ' . -10239. Frykdals h;ir;,d och \'ästr« Emtt·1Yi ks 

socken. ar 19~8. 

'"' Kalm l'J60. s . lli-17. 

'" DAi. 2-Hi5. Kronobergs län, 1\Jlbo h;irad och \ 'iistra 
TorsclS socken. 
1
"
1 E. l ·. 382fi.-,. s. 30 I, Skellel teä t i11gslag och 13yskc 

~orken dl"r UI.\IA 227'.l:'1 . s. ,-l'l. Nnlerlu lc-å 1i11gslag 
och socken. 
:ii,J ldag an.!W~ ,egctaLionsperiudcn ta '\in b ö 1jan d .."1 

d~·g 11smc.·dc-ltt·m1.H·ran1rcn \(1raktigt t)\·er~riger • f', C i 
rni11st tn· dag-c1r. 
"' Eriksson 111. n. I ~)70. , . 35. 

''" , \ 11crud 111. Il. 1973. ~- 18 . Se å,·e 11 kar1a11 pa s. 19 i 
~amrna ,olym . 
111

•• DAL ~ilfr-,. s. ~n. 
"· !IL~lr\ 13697. ,. 38. 
"" Gadd. t>J. 2000. s. '.l(l.~- 'l 10 samt ,\forell 200 I , ,. 

198-~0~. 
\ ll,'l ~h-rdal I 996, s. I r)2- l :1~. 

"' ~ h rcla I I !19!lb . . , '.!75-276. 
:
110 Broocrn:111 I 7:1G. s. 8 1. 
.1ii F{>r a 11 kunna få fra1n r~ill huscsyn~prolokoll sam t 
hi11a i ek ort.i mycket tjocka lip;gan1,1 ni ed :i rs\'i-; sa rn
n1anbu11dna protokoll m it~lt' n1a11 ,elil , ·ilkc1 regcmen
t<· o cl1 ,•ilk,·1 ko111 pa ni so 111 disponnadc ,·u ,·i,st bo

~t,ilk. 

"" E.U. ">8077. Jii11ki",pi11gs lii11. Södra \'cdho h;irar.1 
o ch I lörcda ,ock<·n. S,·aret b~~g-cr pa eg·e n crf~1rc11• 

hl't. 
111 L"Li\ lA 122:ll. Öst<"rgiiiland, \ 'ifolka hä.-ad och 

v;t:-itra Harg:-. so ckc 11. S,·anAt fir klassat a\' nt i}!; :-.om in i
tierat. 
' 11 \"C\11 Törne 181~. s. 7'.l-74. 
.,., Krigsarki1-c1. Krigskolkgii husesi·nskontor. Snie E. 

l11kom111,n1d e handlin~tll'. rv HllS(''i)'llSi11:-.trurn e 111. 

17 lfi:I ff,r\'elamb y. 1808 for :-.:orrbyoch Ackelsia sa111t 

Svrie E. l nkomrnanclc handl ing-ar.\' h11"esy11:..irn,1n1-

111t:nt. Suppleme111 Il 179.'i för :-S:orrhv. 
11 " L I..\I, \ 1Sli42.s. 1-1.;'i r 19-17. 

'" l·:.L1• '.1786'.l, Sekho h :irad och \ 'ttt'ren h örna ,ock

e 11. ar 19-18 . 
11

·' L"I .\ I. \ 12'.!2 I. \'ifolb härad och \'ästra 1 l«rg, sock

t·n . 
11

' ' l ' L~ IA l !l.'i.J9. Ydre h:irad od1 :S.:orra \ 'i socken. ,,r 

I (118. 
" " D.-\1. 1 '.l 1-1: 1-2. Kin nl'nild, härad och 13erg11nda 

:-.ncken, :-.. L). ar J ~l'.t.!- 3:t 

"' DAL 2°Hi5. Al 

å r 193-1 

"" DA L 1-123. Ki 
år I ll 'l2 saml D, 
socken, ar l 932. 
. .,, U l.i\l,\ 24399 

"' DAL Hfi78: 1-

ni; DAL 2465, Kr 

Torsas socken. 
:m T heLi11s 187<1 

'" 0111 billiga re 
öda11 d e träg iird<' 
~~~1 Praktisk Skog 
~:iu f'111 1 h cLycler " I 

t.er n1å1 l som an\'. 

"" Upprnii111ing; 
1-e rkligh,·t,· 11 i :'\~ 

går au dra i n NyY 
\'i'.! r\ttj ag på det1 

beräkningarna I
an nian i na~o t ; 

nad i rågr1 11gar cl; 
I lägnaden frlle1 
son1 gr~u1s1nt1.rkil 
och trolig<'n ~1ve 
1:n Gustcn· Vas,,s 

och ,·k ifran J 5-1 
1:11 I G4 7 ,ir sko~~ 
,:t.-, Gran{·r 2002 . 

:ur, Karddl I 990 

lorklaranck u:x1 
:,~7 :"Jo rdströ1n I 

19!)2 o ch Kardc 

ka s idor s:-1.mtn a 
nivå från meckl 
i:~ r\lln1änni11g·;, 

land. De krono1 

skapas i denna 
knomcn fr~ 11 I 

Jansson. l 1. 200 
t~u Eliasson 20f 

24-1. Ad1a11dl in 

ordn ade skogs: 

d ebatt<'r u nde, 

b,1dc h usbehm 

na uppfaunin g 
1

"'
11 El iasson 20l 

'" r\rpi 1959.; 

'"
2 Up pskauni 

år<'n I 923-192! 

ringsnäm 11dcr 
Ju Kålaboda I 
:i-1 1 Lagerstcdt 
..,, 1 kanakl r\' 

ren au d<'t be , 
I kan ak1 ,\ 19: 

a tt s kogsljälle 

och att det ä r 



3.!-

di 
C 

aa 

.2I 

"" DAL 246S. Alll,o härad och Viistra Torsås socketl , 

år l934 
-'"' DAL 1123, Ki nn c1·alds härad och Ursl11dts socken, 
å r 1932 s<1rnt DAL l 2S7, All bo h iirad och Arings[ts 
socken, :tr 19'12. 
:t-'3 UL'vl..-\ 24399. 
:w, DAL 8678: 1- 2, :Vlo härad o ch Va ldl111lls socken. 
~I'.!:• E.U . 38077. 

'"" DAL 2465. Kronobe rgs län , Allho härad och Viistra 
Turs~ts socken. 
'" The la us J 874-7fi, s . 22 l - 224. Citat s. 221 . 
1'.!~ 0111 b illi gare stängse ls~·itt. ii 11 111ed \·anliga sko~s
ödande triigärd esgårclar, 1875, s. 32',- 326. 
3'" Praktisk Skogshandbok 1938, 'led, s . 93. 
:1:rn fn1·1 betyder "fast 111;.ht µ{1 b,1 rk'' och är ett kubikrnc

tcr n 1,~,11 som an\'{in ds i11 C>1 Il skogsbruke t. 
:rn t; ppmätn ingsrnc1odike n parat rncd den fysiska 
,·e rkligh e ten i Nysiitra gö r att det inte· på rf'krnnt s:ilt 
gt1r a tt dra in NYsätra i d iskussione n. 
:u~ A1tjag på detta si-itt försöker get\';;°\ n1~jl ig;.1 u1fall a\· 

beräkn ingarna bero r på a tt _j ag ytterst s~illan h ar sen 

att n lan i n ågot av u n t krs()kningsom rå clcn;-\ s<-ltt häg
nad i rågångar d ~lr .skogsinark gränsar n-tot skogs111ar k. 
Hägnad en fyller aldrig e ndast e n juridisk funktion 
som gri-ins111~1rkör. Del är i lörsta h;.u1d 11y11an son1 styr 

och troligen ,in"n efter skil'tc t. 
~:1:1 Gusta,· Vasas bestänirn clscr 01n rcg'al rå tt pä bok 

och e k ifrån I S40-rak1. 
'l'H 1647 år skogsordning. 

"" Grancr 2002, s. r;,J- 67. 
,.,., Kardcll 1990, s. 70- 73. Se s,irskil t diagrammet med 

lörklar,lll dC tC'xl p å sidau 71. Se ii1Tn Kardell 200'.\. 
m Nordström 19 59 , s. 242- 244, Linder & Ö stlu nd, 
1992 och Ka rdell 2003, s. I 0'1-105 sam t s. 2:'i0- 2'i2, , ·il
ka sidor sarn111a11fa 11 a r skogssitu atio n cn på nationell 
nivå från medel tidn1 - 1830. 
-ri.-. All1ni.inningar av o,·a11 hcskri \'na typ f~un1s ~j i Norr
land. De kronoparker som så småningom kolli att till
skapas i denna landsända gen o111 a,·,·i11.ringe n är e tt 

k notllen från 1700-talets sl n t och 1800-talct. Se ii1-cn 

Jansson , U . 200 '.l. 
:1:1~

1 Elias~o n 2002. tcx tn11.an s. ~1 5 santt tcxtnu a n s . 
244. ;\ vha nd lingen rör det politiska spele t kring elen 
ordnade skogsskötselns införande spegla t i riksclags
cleba tu:r unde r pe rioden 1800-r,. I d e n n a d e ba tt f:'.tr 
b~de husbeh01·san1·iindning al' virke oc h den allmän
na uppfal.lning-cn orn skogsbrist stort utry111 111e. 
"'' E liasson 2002. bildC'rna på s. 36 och s . 299 . 

"' Arpi l 9S9, s. I l 7- 128. 
m Uppskattning al' Sveriges skogstillgångar l'erkställd 
å ren 1923-1 929. Redogörelse a1·gi1c n av riksskogstaxc
ringsnärnnden (SO U 1932: 2G) . 
'lt:1 Kå lahoda IWS- 99. Kanakt Z 22- 'IC\ :l 

"" Lagersteclt 1942, s. 33. 
:w , l kart,tkl A9: 89 från ,tr l 6'17- 'l9. skri,·er la n ttniita

ren an det heräuas hiir ti ll (Norrb~·J lyda e n skogfiäl l. 
I kanakt A 19: l 4S- 4fi från å r 1694 anger lammätare n 
att sko~s':J~ille t. l igger·'/ 1 111 i l bort i Frös1111ch1 sockC'n 

o ch alt 1lct iir a ll deles uth ugget. 

'.\.ti-i Ro lsrn i Frösu 11 cht socken. Kartakl A 13: 2:'>-26, å r 

168D och bnakt A29- !8: I . år 1703. 
. .,; P'.l:50, ar l (i4-l-4 7. 

:118 Lindgren 1939, s. 61-G4 . 
' '" Kart akt p<J,f- 10: I. 
.,-,,. Hrunnhem, kartakt P25- 2:l , :tr 1716. 

,.,, Lindgren 1939, s. 61-62. 
,-,, I Eliasson 2002 fram går med all önshiird tyd lighet 

hur hj~i rtl ig1 ;.1,·s kyd d jäge ribe~pn ingc11 va r unde r 
1700-talc t o ch l 800-talets börja tt. Se ä,·en Kardel! 
1978. s. 2:")- 26.Jäge ribe~Finingcn var son1 re14cl u11dcr
llf'1alcl. Delar av lön e n bestod a,· en a nde l ,tv bötesbe
lopp. DessttLOlll l'ar det kutym att betala dessa för an 
en u1syni11g ön:rh11n1d1.aget skulle ko1n111a ti ll stånd. 
Bondestftndet fö rsökte få hela skogsstatcn upplöst ,·id 
ett flertal ribdagar unde r denn a period. Se ä,·e n 13:i ck 
198·1. s . 39-1 19, Jör 1700-rn l<-1. En brn ö,·ersikt ön:r 
skog·sad1ni nistra1io n e ns o rgan isation 1600- 1. 850 finns 
i Ka rckll 2003. s. 111 - 11 4 . 
... -,:< Wc n nström 196'1. s . 129 . 

·"' ' Wen ns tröm 196'.\ , s . 132. Se Ka rde l! 200'.\, s. 20G, 
fö r b ild p ,t g rovt resp e lai,·e fint sågb l,icl. 
,·,.·, 131idlwrg & Fa hlgren 1963. s. '.\80- 39';. 
:i:-,1> .l(rigsko llcgii h 11sesynskontor. Serie E. Inkom,nan

d<: ha ndlinga r. IV huses1·nsinstrnn1c·n t 1748 :1. 
Ti; Krigskollegii huscsy11sko11tor. Serie [ . Inko111111an

d t· handlingar. 1\1 huscsynsinstrurnent 1769 :11. 
i·,B Krigskollcgii h11scsynskonto r. Serie E . fnkom1nan

dc ha ndl ingar. IV husesyns instrnment 1772:1 oclt 

1784 : I. 
"'' Karcle ll )978. s. 15- 26. 

'"'' Kartakt P l 7S- 9 :7 
""' J äm fö r d e skiftesko.s111ader , ilka Gadd, C>J. 2000 
reclo\'isar fö r fyra östs,·e nska byar p{i s. 2~18. 
~,:: Kartakt P 20-27:~ lör Brun11hen1 å r 1852 sa nn kart

a kt Pl71-9:6lör l-lö kabe rg,tr 1848. 
""3 Eli asson 2002, s. 292- 29'.3 och s. 3 1 '.i. 
"'' J iimför med Gadd , CJ 198'.\, s. 238-240 . 
:
163 FolioaktA75-l:J , s. 18- 19. 
·ii;i ; Fo lioakt r\29- 1:·1, s . 1:1. 

''•"' Fo lioa kl Pl 71-1 :2, s . 5- 6. 
'' '" Fo lioakl P l 7 1-1:2, s. 6 . !.;ronoparke n Ilillingcn så l
cles 1834. Se vidare Kard el [ 1978, s. 30. 
:<w Fo lioakt P1 71-1:2, s. 1'1. 
i ; o Ekstran d l 8 lJ6- 190<\. s . 186 och lammätare nr 

2316. 
"" Eliasson 2002, s . '.!09 oclt s. 22 l-223. 
:i7:! Falkn1an J Sf>2, s. 1-14. 
'"" Pette rsson 1995 och Peu e rsson \>00'.-l, , . I 93- 214. 
:111 Falkrnan 1852, s. 149. 
,i, r, Fa lkm<1n l 85~, s. l ~tfi. 
,;,; fal krnan 1852, s. 71. 

·"' Falkman 1852, s. 40- 4 1. Ci1a1 u r lem;hsbcr iiu.e lsen 
ifrå n Ö s te rgötland dat<'rad l september, 1849. Paren
tesen i c i1a1c1_s rn iu ä r Falkrnans till~igg till o rigin alte x

t.en . 

" ' Falk man 18S2. s. 'l3 . 
·
11

" I d essa 13 ingår e:i l :junggrcns besk rivning av Rå
dcn e o ch Sjogerstacls socknar. 



""" Eu belägg för gropavall på fast 111ark kommer ock
så från Halland, Ulla reds socken i Faurås här<1d, IFGH 
6087: 11 - 23. 
" 1 Dalsland; E.U. 37836, Västcrgö1land: E.L. 40452, 
E.U. 37925, ULMA 3292, ULMA 1850. 
''"" Se fkrglund 2002. Be rglund ba r i en uppsats i 
agrarhistoria, 111ed etnologiskt malcrial so1n huvudk~·il
la, gåt.t igenom förekomst och typer av o lika jordvallar 
i Skåne. Se ä,·en ~öbeck 1925. 
""' F.U. :-\7836, Sun dab härad och f riindcfors socke n i 
Dalsland och Ah·sborgs län samt E.U. 404'\2, Åse h,i
rad och Flo socken; O LMA 3292, Kå llands h,irad och 
Häggesleds socke n . Båda i Västergötland och Skara
borgs Ein. 
3;,14 ULMA 18?'>0, s. 15. 
,~-. L. Li . 3792:,. 
:v-i> LiLN{A 1850. s. 6. 
'.HG ULi'vL-\. 1850, s. 23. 
'" I nämnd ordn ing U L.MA l '\022/ 15023, t;Uv1A 
I I 4 78 och ULMA 7545. 
18" UL:v!A 7545. s. 13. Svare t ,ir inlämnat 1934 och in
forman lTll var då 84 år garnrnal. 
. ,,,,, ULMA 15022/ 15023. lnformarn en cir född 1866. 
·••11 lJLMA I 1478 , s. 7-8. 
'°' Enligt Kunglig förordn ing 31 januari, 18 15 skall 
gärdesg-tird o van på e n jord vall tillsa1nn1ans 1ncd den

na b.'.tlla 2 'h a lnars hö jd. Enjordvall sk;i ll frå n botten 
av dike t upp ti ll toppen på ,·all en h{t lla en höjda\' 2-'/ 1 

alnar. 
:~9:\ NågoL on1 h 11r utsyning;:, r och försiiljning 3\' Yi rke 
gick ti ll p ,1 kronopa rken Halle- och llunne herg står 
att !;isa i Söderström 199'1. 
"" UL'vlA 3678 i\Jekulla socken samt ULMA 6466 
Ki ttuan.un 111a socken. 
J\i:, U L\rL-'\ 3678. 

:<•JG U LMi\ 6466, s. 18- Hl. 
""' lkl,iggen komm er frå n Dalarna l . Lppland 3 . 
V,isirnanland 2, V,irrnland 3, Västergötland 6, Niirkc l, 
Ös1ergötland 2, .Jönköpings län l , Kalmar liin l samt 
Ble kinge l. 

"" ULMA 10570. 
'' 90 ULMA 12221, s. 27. 
'°" IFCH 6094:2 ff (2-14) . 
'"

1 Broocina n 1736, sidan 19, a nge r ;itl i lJ ppland 
används ··for nöds kul och i b rist af skog halmhand". 
·101 Se Karde ll Hl93 fö r några huvudlinjer i ,·ästra Sve

riges skogsbistoria . 
'°" Folioakt C 18- 1: 1. De tta iir en av de tio sockna r vil
ka fick uteslut;is då de n saknar explicita be1'igg för om 
plog a nviinds e lle r ej. 
-wi Folioakt C21-1: I, s. I 3. n c ua är också en av de tio 
beskrivning·ar som utcslö Ls. 
' "'' Fo lioakt Fl6- ·1 :1 , s. 9 . De tta ä r också en av bcskri, 
ningarna som utcslö Ls. 
' "" Jämför rncd Gadd,~]- 2000, s. 333- 334. 
' "' Se vidare Cambell 1928. 
4118 Arrhc·nius 1858, s. 14. 
109 Arrhenius 1858, s. 14. 
41 0 Jämför m t"d Elrn 1991, s. ',.'\. 

266 
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HÄGNADERNAS ROLL FÖRJORDBRUKET OCH BYALAGET 1640-1900 
Hankgärdsgården - en teknisk ilmovdtion från tidig medeltid - var den dominerande hägnads
formen ända fram till taggtråden tog vid i bötjan av 1900-talet. Hankgärdsgården krävde 
visserligen våldiga virkesrnängder men den gjorde det möjligt att effektivt skydda och hägna 
stora områden. 

Hägnadssystem och hägnaderna i sig, har varit relativt lite belysta i modern agrarhistorisk 
forskning trots elen betydelse de haft förjordbruket under många hundra år. På ett tvärveten
skapligt sätt försöker författaren kasta ijus över hägnadernas betydelse från 1600-talet fram till 
den stora omdaningen av lantbruket i bö1jan av förra seklet. För första gången ges. här under
lag för beräkningen av deras omfång och utbredning, men här finns även utförliga beskriv
ningar av hur ajälva stängslingsarbetet gick till. 

Stängsling var ett omfattande arbete förjordbrukarna. Vid mitten av 1800-talet beräknas det 
ha funnits hela 100 000 mil gärdsgård i landet. Hur stor belastning det blev för landets jord
brukare att hålla dem i stånd, är en fråga som boken stället~ Hur påverkades arbetet av att kraven 
på hägnaderna ändrades- i stället för att stän ga ute boskapen skulle den nu stänga den inne) 
Svaren kan Yäsentligt bidra till ny kunskap om det gamla agrara produktionslandskapet och de 
stora förändringarna det genomgick efterjordreformerna. Detta kan i sin tur ge ökade insikter 
om hur landskapsvårclen ska bedrivas idag. 

Ö1:jan Kardel! är doktorand vid Avdelningen för agrarhisto1ia vid SLU, Ultuna, och Hägna
dernas roll forjordbruliet och byalaget 1640- 1900 ä r hans doktorsavhandling. 
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