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Om trägärdsgårdens historia
Trägärdsgården hör intimt ihop med våra byars kulturlandskap i gången tid. Den har
förekommit i olika utföranden i trakter med god tillgång på skog. I våra trakter har den bl.a.
kallats langgärdsgård, snidigärdsgård och trodgärdsgård. I Sverige används också andra
namn såsom fastbandshage och hankgärdesgård.

Trägärdsgårdens utbredning i Europa. Den virkeskrävande gärdesgården hör samman med
skogsbygder som domineras av barrträd.
Heldragen linje = gränslinje för granens utbredning
Streckad linje = gränslinje för tallens utbredning
Skuggat område = trägärdsgårdens utbredning
(Efter Janken Myrdal: Hägnaden, arbetstiden och bygdelaget. RIG 1977)
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Gärdsgård anno 1997-2016
Låt oss nu ta itu med att uppföra en traditionell gärdsgård. Vi följer en
flerhundraårig tradition.
Dessa bygginstruktioner har följts vid Matts Andersens kurser och gärdsgårdsbyggande:







Vid Norrbacken i Sundom våren
1997
Sundom museum i maj 1997
Stundars i maj 1999
Vid Norrbynsvägen i Rangsby i juni
1999
Vid Jåfsbackavägen i Sundom i april
2003
Vid Gesterbyvägen i Kulla,
Kastelholm på Åland i maj 2003,
sommaren 2004 och våren 2006










Brages friluftsmuseum i Vasa i maj
2005 och maj 2006
Sundom museum i maj 2007
Stundars i juni 2007 och i maj 2008
Sundom museum i maj 2010
Replot Hembygdsmuseum maj 2012
Vid Norrbacken i Sundom våren
2013 och 2014
Stundars i juni 2014
Strömsö, gärdsgårdstalko och TVinspelning i april 2016

Förberedelser
Under hösten eller vintern huggs virke till gärdsgården: Gärdsel eller trodor och
störar – vanligen av gran.

Gärdslena/trodorna bör vara minst 5 m långa men kan vara längre, upp till 10 m.
Gärdselvirket kan i grovändan ha en diameter på 8-15 cm. Alla grövre gärdsel klyvs under
våren. Detta sker med yxa och en träkil av björk eller äppelträ (även en järnkil kan
användas) som drivs längs gärdslet så långt som möjligt.
Sågat virke skall undvikas för det ger en skranglig gärdsgård utan historisk förebild. Ett
handkluvet gärdsel får ofta ett vridet snitt ("tjurigt") så det alltid kommer att ligga an på
några ställen. Det är dessutom motstånds-kraftigare mot röta eftersom den spräckta ytan
blir tätare än den sågade.

Störarna (”stavrarna”) skall vara ca 2-3 m långa med en diameter på högst ca 5 cm i
grovändan och om möjligt endast fingertjocka i finändan. Tätvuxen gran ger bättre
motstånd mot röta än snabbvuxet virke. Hållbarheten ökar också om den del som drivs ner
i marken ”grillas” över öppen eld så den får en förkolnad skorpa. Man kan även låta
samma del av störarna stå i ett tjärbad några dygn för att motverka röta.

Gärdsgården uppförs
Strax innan arbetet med att uppföra gärdsgården inleds, huggs ca 1 meter höga
smågranar ("stölingar")för att användas till band som gärdslena skall vila på mellan
störparen.
Det behövs i regel tre band för varje störpar.

Banden (”stölingbindona”) tillverkas vanligen av meterhög smågran som delas på
längden, vilket är lättast om den är halvfrodigt växt. Frodvuxen gran kan vara alltför skör
medan senvuxen gran är seg och arbetsam att klyva. Granen kvistas utom i toppen. Ta lika
delar kvistar i vardera handen och dra isär banden, bryt med jämn kraft med tummarna
som stöd mot stammen. Om snittet börjar gå snett kan man rikta det mot kärnan igen
genom att bryta kraftigare med den hand som är på samma sida som det kraftigare bandet.
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Banden är en färskvara, i het sol kan de bli oanvändbara efter någon timme. Tillverka
därför inte fler band än vad som går åt under dagen och förvara dem fuktigt under en
presenning, i en plastsäck eller liknande. Man kan lägga banden i vatten, men de blir då
hala att arbeta med. Man kan också värma upp banden genom basning innan de används,
d.v.s. dra dem genom en eld, vilket gör dem smidiga att arbeta med. Speciellt vid kyligt
väder kan denna metod vara bra.
Med järnstång görs hål för störparen, 8 -12 cm från varandra (avståndet beroende av
trodornas tjocklek). Störarna stöts ner i marken tillräckligt djupt så att gärdsgården
kommer att stå stadigt.
Avståndet mellan störparen har kunnat variera från ca 1 meter upp till omkring
1,5 meter. För gärdsgården vid muséet i Sundom har ett avstånd på ca 1-1,3 m
använts.
Banden binds i en åtta kring störarna. Man börjar i toppen av bandet med småkvistar,
vilka med fördel kan ”låsas” under bandet mot första stören. Barksidan av bandet skall
vändas utåt kring störarna och uppåt mellan dem, vilket i praktiken betyder att bandet
vrids ett halvt varv då det läggs an mot den andra stören. Antal åttor kan vara 2, 2 ½ eller
3.
Banden skall så långt som möjligt placeras på samma höjd över marken.
Det är viktigt att banden binds hårt, så att de sitter på plats och gärdsgården inte skallrar.
Slutändan av bandet behöver inte fästas, det sitter fast ändå. När bandet är bundet skall
det slås samman med en yxa. Vid behov kan den utstående ändan av bandet kortas av.
Gärdsgården kan stängas med olika lutning och täthet beroende på gärdslenas
längd. Gärdsgårdstyperna kan benämnas efter hur tätt gärdslena binds.

TVÅ VANLIGA MODELLER
Binds gärdslet under på vartannat störpar blir gärdsgården brantare och glesare:

Modell A ; 1- 3 - 5.
(Detta är samma modell som Gunnar Rosenholm beskriver ovan och den modell som
använts vid Muséet i Sundom och vid Stundars)
Bindning på vart tredje störpar ger en mycket tät gärdsgård:
Se ritning på nästa sida.

Modell B; 1- 4 - 7.

Det första och sista störparet kan i modell A förses med upp till 6 band och i
modell B med upp till 9 band.
Gärdslena läggs på plats i takt med bindningen. De bör vara någorlunda jämntjocka och
lika sinsemellan så att gärdsgården blir stadig. Vid skarvning av gärdsel rekommenderas
en överlappning av de spetsiga ändarna.
Gärdsgården kan dras över mindre stenar och berg med hjälp av snedstag eller
stödstavar, som fästs under det översta bandet. Vid kuperad terräng blir man
tvungen att göra förskjutningar i gärdsgården Det är då viktigt att börja förskjutningen 8
till 10 m före ett terränghinder.
En van gärdsgårdsbyggare kan klara av ungefär 50 meter om dagen. Det svåraste
och också viktigaste är att få tag i bra bandämnen (stölingar).
Gärdsgårdens livslängd bestäms av hur länge störspetsarna håller. För att fördröja
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att de ruttnar kan man låta dem stå i en burk med lika delar träterpentin och trätjära
någon dag. Alternativt kan störspetsarna brännas över öppen eld för att i någon mån öka
hållbarheten. Man bör också göra störarna för långa för att kunna använda dem flera
gånger. När spetsarna ruttnat huggs banden av och gärdslen får falla till marken. Den
ruttna delen av störarna huggs bort och de drivs ner igen i marken. Därefter binds
gärdsgården upp på nytt och det enda som behöver nyanskaffas är banden. Denna
reparation kan upprepas ett par tre gånger.

Modell A: 1– 3 - 5

Modell B: 1 - 4 - 7

Två vanliga gärdsgårdsmodeller i Österbotten. Se texten på sid 7.
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Ex. på webbsidor 2016

Svenska gärdsgårdar - http://www.svenskagardsgardar.se/
och Mikaels blogg - http://svenskagardsgardar.blogspot.com/
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