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PÅ GÅNG
Har du något på gång?  
Tipsa omstallning@lan-
detsfria.se senast freda-
gen veckan före utgivning. 
Landets Fria Tidning kom-
mer ut varje onsdag.

StudiebeSök i karlSkoga
Naturskyddsföreningen besö-
ker reningsverket i Aggerud 
och hör om arbetet med att 
minska utsläppen av kväve 
och övergödningen av haven.

qq Tid: 3/12 kl 18–20. PlaTs: samling På 
Parkeringen vid karlskoga folkhög-
skola kl 18

leva enklare i göteborg
Fredrik Warberg har bland 
annat varit med och skrivit 
boken Rik på riktigt. Han 
föreläser om hur mycket vi 
kan konsumera och ändå 
ha en hållbar och rättvis ut-
släppsnivå och om samban-
den mellan hållbarhet, upp-
offringar och välbefinannde.

qq Tid: 3/12 kl 18–19.30. PlaTs: ekocen-
Trum, aschebergsgaTan 44, göTeborg 

kreativitet i Sigtuna
Visning av filmen Wasteland 
och samtal om konstens och 
kreativitetens roll i miljö- 
och omställningsarbetet.

qq Tid: 3/12 kl 19–21. PlaTs: sigTuna-
sTifTelsens biblioTek, manfred björk-
quisTs allé 4, sigTuna

Julmarknad i varberg
Miljövänlig julmarknad med 
hantverk, design, mat och 
dryck från lokala producen-
ter och konsthantverkare.

qq Tid: 6/12 kl 10–16. PlaTs: naTurum 
geTTerön, lassavägen 1, varberg 

naturlig hudvård
Harrieth Andersson, ayurve-
disk hälsorådgivare och na-
turkosmetisk hudterapeut, 
berättar om naturlig hud-
vård. Du får också vara med 
och tillverka ringblomssalva.

qq Tid: 8/12 kl 18–20.15. PlaTs: sTudie-
främjandeT, brunnsgaTan 5b, nyköPing 

SamförSörJning
Omställningsgruppen bju-
der in till diskussion kring 
hur det kan fungera med 
samförsörjning samt att flyt-
ta ut på landet.

qq Tid: 8/12 kl 18.30–19.30. PlaTs: 
ljungblads kondiTori, lilla TorgeT 3, 
alingsås

Pär holmgren i Stockholm
Författaren Pär Holmgren 
pratar om sin nya bok Det 
minsta vi kan göra är så 
mycket som möjligt och om 
varför vi inte gör det som vi 
egentligen vet att vi borde 
göra gällande omställning.

qq Tid: 9/12 kl 18.30. PlaTs: sTudieför-

bundeT vuxenskolan, eriksbergsgaTan 

8b, sTockholm

I byn Gödeshult i Småland hägnas nu gärdes-
gård för första gången på mer än 60 år. Arbetet 
utförs av Ellinor Albinsdotter, en av de få hant-
verkare som i dag håller kunskapen om detta 
månghundraåriga bondehantverk vid liv.  

Ellinor Albinsdotter lärde sig 
att hägna gärdesgårdar av sin 
far och följde honom i arbe-
tet redan som barn. I dag häg-
nar Ellinor gärdesgårdar i Små-
land, Blekinge och på Öland. 
Bland kunderna finns ägare av 
villor och fritidshus samt lant-
brukare. 

ELLInoR AnvänDER sig av träd-
slaget en till enestakar, vilket 
är en småländsk benämning på 
stolpar i gärdesgårdar. En växer 
mycket sakta och det blir tätt 
mellan årsringarna. Träet blir 

därför mycket tätt och inne-
håller också harts som funge-
rar som ett naturligt imprege-
neringsmedel. Enestakar kan 
därför stå emot fukten i mar-
ken under lång tid. Mellan ett 
par enestakar läggs stammar 
av gran, granslanor, som binds 
fast med grangrenar. När gre-
nar av gran används till detta 
ändamål kallas de för vidjor. 
Vidjorna värms först över öp-
pen eld för att mjukna. 

Ellinor säger att det i dag kan 
vara svårt att få tag i de gran-
slanor som behövs. 

– Den här typen av granar 
som jag använder är inte in-
tressanta för det moderna 
skogsbruket med dess stora 
maskiner. De röjs bort inför av-
verkningar utan att kvistarna 
tas bort och lämnas att ruttna. 
Jag får ofta förlita mig på någ-

ra pensionärer som jobbar ma-
nuellt med motorsåg för att 
få fram de granslanor som be-
hövs. 

En Av DEm som anlitat Ellinor 
är Peder Ramström i byn Gö-
deshult i Uppvidinge kommun. 
Peder övertog sin föräldragård 
för tre år sedan och är i dag del-
tidsboende i Gödeshult. Ellinor 
ska hägna 30 meter gärdesgård 
åt Peder. 

– En gärdesgård blir en genu-
in dekoration i landskapet. Det 
blir en fin avgränsning mellan 
hage och åker, säger Peder. 

Peder har inga egna betes-
djur, men han hoppas att en 
granne som har får så småning-
om ska kunna låta dessa beta 
på den mark som nu hägnas in. 

En välbyggd gärdesgård kan 

gärdesgård – hållbart  val av inhägnad
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Mer oM gärdesgårdar
I det gamla bondesamhället 
betade husdjuren ofta fritt 
i skogarna. För att djuren 
inte skulle nå kålgårdarna 
(dåtidens köksväxtodlingar), 
slåtterängarna och grödorna 
på åkermarken, uppfördes/
hägnades staket/gärdesgårdar 
runt gårdsbebyggelsen, ängs- 
och åkermarken. På en enda 

gård kunde det finnas flera 
kilometer gärdesgård.  
 
Under 1800-talet, då slåtter-
ängarna plöjdes upp och 
man började att odla vallgräs 
och klöver på åkermarken, 
övergick man i stor utsträck-
ning till att ha betesdjuren på 
åkerbeten istället för i sko-
gen. Gärdesgårdar hägnades 
istället runt betesmarkerna 

för att hålla djuren kvar där.  
 
Material till gärdesgårdar 
hämtades från de naturmate-
rial som fanns att tillgå i den 
närmaste omgivningen. Gär-
desgårdar kunde också delvis 
hägnas ovanpå stenmurar. Av 
dessa skäl kan gärdesgårdar 
se olika ut i olika landskap och 
hägningstekniken präglas av 
lokala uttryck. I vissa landskap 

har inte ordet gärdesgård 
använts, utan andra ord finns 
för att beskriva lokala motsva-
righeter.  
 
Taggtråd, impregnerade stol-
par och elstängsel kom under 
1900-talet nästan helt att 
ersätta gärdesgårdar. Det fåtal 
nya gärdesgårdar som hägna-
des kom ofta att sammanfogas 
av ståltråd.

En gärdes-
gård blir 
en genuin 
dekoration 

i landska-
pet. Det blir 

en fin avgräns-
ning mellan hage 
och åker.

Peder Ramström
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F
ör ett och ett halvt år sedan födde jag en son. En son 
som jag självfallet tänkt ta hand om själv. En son 
som jag aldrig skulle drömma om att stuva in i en 
lokal full med barn och en handfull utbildade eller 

outbildade vuxna. En son som skulle växa upp fri från sam-
hällets krav och procedurer. Jag var av den åsikten att dagis 
var ett ondskefullt kapitalistiskt påhitt, till för att förslava 
kvinnan till produktion istället för att frigöra henne.  Som 
jag såg det, låg kvinnans förverkligande i själva avlandet, 
att se sig själv i en annan människa. Bokstavligt talat. En 
annan människa som man själv skapat, fött och närt, som 
man sedan kunde växa med. Både lära och lära sig av. 

DEnnA vEcKA SKoLAR jAG in min son på dagis. Han är den 
yngsta där. Vad hände med min motvilja att sätta min son 
i systemet? Bara ordet inskolning gav mig för bara några 
månader sedan rysningar. Inskolning är synonymt med 
upplärning. Upplärning är synonymt med indoktrinering. 
Indoktrinering är synonymt med hjärntvätt. Jo, jag hittade 
en förskola som delar min syn 
på livet, pedagogik och framför 
allt förskolan. En förskola som 
inte ägnar sig åt ett reproduce-
rande av det normativa konsum-
tionssamhället, en förskola som 
tillåter olikheter och uppmunt-
rar kreativa uttryck. En förskola 
som kallar sig lekskola. 

MIn Son InGåR i en grupp av 
högst fyra barn, han får bara 
ekologisk och vegetarisk mat 
som lagas på plats och han leker 
med leksaker som till största del 
tillverkats av förskollärarna. När 
jag skolar in sitter hans lärare 
i en fåtölj och stickar katter som 
han sedan förtjust leker med. På morgonen när jag lämnar 
honom möts vi av hönsens kluckande som han  direkt här-
mar. Utanför köket finns en liten köksträdgård och läng-
re ner finns en hel odling där föräldrar kan köpa med sig 
grönsaker hem och som både fungerar som ett pedagogiskt 
verktyg och som matkälla för högstadieeleverna lite längre 
bort.

ATT DET Då InTE KännS helt förgörande att lämna ifrån 
mig mitt barn i någon annans händer beror på att leksko-
lan kan ge honom mycket mer än vad en tillvaro i mitt mo-
derna hem kan. Inte bara gemenskap med andra barn och 
vuxna utan också den totala 
uppmärksamhet som en stres-
sad småbarnsförälder aldrig 
kan ge i sin förtvivlade isole-
ring. När jag kliver ur bilen 
i Hardeberga och känner dof-
ten av eld och hör tupparnas 
galande blandas med barnens 
lekröster, påminns jag alltid 
om det liv jag vill leva. Det 
enkla, vackra och nära. 

SELMA YouSIF MESBAh

Författare och humanekolog

KröNIKa

Vem ska ta 
hand om 
mitt barn?

På 
mor-
gonen 
när 

jag läm-
nar ho-

nom möts vi av 
hönsens kluck-
ande som han 
direkt härmar.

Gärdesgård – hållbart  val av inhägnad
hålla i flera decennier 
och dess livslängd 
kan förlängas ge-
nom ett regelbun-
det underhåll. El-
linor använder 
endast natur-
material. 

– Om 
man tän-
ker på 
ett mil-
jömäs-

sigt sätt så är det häftigt med 
naturliga material: inga spikar, 
ingen betong. Man behöver 
inte mala ner berg för att få 
fram stål och kalksten. Allting 
finns här. När gärdesgården 
sedan ruttnar ner så finns det 
inget farligt kvar, ingen 

målarfärg och 
ingen im-

pregne-
ring, 

 eftersom enen är självimpreg-
nerande.

Peder berättar att det är om-
kring 65 år sedan det senast 
hägnades gärdesgård i Gödes-
hult och han utesluter inte att 
det kan komma att hägnas fler 
gärdesgårdar i byn framöver. 
Intresset bland de boende i Gö-
deshult för att prata med Elli-
nor om hennes arbete har va-
rit stort. 

Peder räknar med att den 
gärdesgård Ellinor hägnar ska 
hålla under lång tid. 

– Jag har sagt till min dot-
ter som är 30 att du behöver 
nog inte hägna här igen före 
din 50-årsdag, säger Peder och 
hjälper Ellinor att lyfta på plats 
ännu en granslana.    

nILS-ERIK noRRBY

nils-erik@forshult.nu

Ellinor Albinsdotter virar samman enestakarna 
med en granvidja.  Foto: Nils-Erik Norrby

  
 

Ellinor Albinsdotter tar upp granvegor som värmts 
i elden för att mjukna.  Foto: Nils-Erik Norrby

 
  


