Dc här dialåt omkull och mulö
nar langsamt ner för att till sist
l~o n .,t rinn i .ite• -'sit inaät;a,- [ca

sc bilden) Och att " få, -se
. gammal "riktib `gärdesgård
i dag är . inta '.så van1i t -: åt-

1 bli ett med " naturen . Att "sve
vejor" är` en omsorgsfullsyssel
sättning som sker enligt ett be_
stämt .. schema. iVtan kanr^-nästam

minstone` inte en nygjord . : Fler-

säga, att tillverkningen sker i s$"
talet har många är på nacken .,
Ger man ,`sig .: titt -att gå !-skogen näran kantakt' med naturen att
mönstret ligger nära gränsen
kam man här . och . var -,fimm s

efter gamla gärdesgårdar som till mystik .
ligger och sover : sin sista , sömmn.,
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Än i våra dagar kan man få 19111 30 år kan livslängden bli på
se en äkta gammaldags gärdes I en välgjord, gärdsgård med bra
gård , b3 gg d Lv enstavar , gran - virke, Det ar' minst lika mycket
trinne och svedda vidjor, på sina I som vilket
modernt stängsels
håll
nar nia,, reser
tr unb
a yg- hvslangd som helst . Andra ; Lur-

l

den . De flesta är dock av äldre i delar sona inan vuaner är . .att

e ver°

datum och repareras mer eller, korna inte kan få spenarna sön ,
mindre nödtorftigt ett år 1 taget. derrivna av någon taggtråd, .risAtt någon bygger ett helt nytt kan för att,fa vasst" i ' fodret
stängsel enligt gamla metoder är
ganska ovanligt i våra dagar .
Det anses inte vara rationellt och
inte heller lönsamt . En som är
av em något avvikande uppfattning och bygger ett nytt stycke
stängsel så gott sona varje år kanske mest på skoj - är hemmansägare Ivar Andersson, Nolkaberg .
Visst tar det ganska lång tid
att sätta upp stängsel enligt den
här metoden, menar han, men i
gengäld så är materialet billigt .
Det består av undermåligt virke
av gran som klyvs till trinne i
hela sin

längd, sant störar av
enebuskar . När stängslet väl är
uppsatt håller det alla husdjur
inbegripet får,'' getter, kor,
svin,' hästar eller andra

husdjur

av motsva*s,~ ~e fitnrlek - ln-

minskar osv .`

Proceduren är ; mycket omsorgefull och bestämd efter ett
strängt uppgjort schema . Kontaikten m-ed . naturen är påtaglig,
och nian - :Agan gärna påstå att .
Mönstret ligger ärra gränsen till
mystik. De urgamla verktygen
elden, sågen och yxan ._,9x
de enda verktygen ., I• övrigt,be-hövs -. måhända en häst om rå- ;
varan anåste släpas ..• en ;, längresträcka till byggnad platsen . 9f tant använd s elbak ;grånar ' sqm
:anslutning t311 .l området; .,
växer j
.
stängslet`skall
-:,åtta upp .'
där
Ritullen börjar,_,.med att ;det
föregående, stängslet ---,
gn, nysf,ner-och
endabyig
allt användbart, läggs -åt_,sidun
för .att användas Igen . Det •bru

hägnade under många år ut :

kar bil ; från ingenting och uM
till cirka en fjä.rdedlci av mata

särskilt mycket underhåll Upp

.rialet i den nya, beroende' på i

vilket Ekfick "det Anna stängslet
ar , ö
0.01 det 'äävänds som en
slags utfyå~lnuad där det blir. för
glest
.
mellan nyhuggn trinnet :
-. Huggp ,a g,°av sinver
Efter: Tivnixi,gen ,öch sortering
av det gasulia, vådtager huggning - av -nya staver, .-oah Ärtinne
.a bas soun. i :mnts
av , grranrar soun° klyv;p 'medelst sk
s,äggyxor narr killam . oRah ; släpas
fram. °i = anslnite mg -till ;sträckan
där stäng ibet rs~csull , :by, gas . Staver- =hu jåv ~ ar , . ; eller
as dra sega trä slag :-. Gr ana grangrenar' •och'ldkstaver
förchorn. -smala,- gran=
mer 1, också. -' ånga ;,
grenar ,.behövs ; i åt}sen fig mängd
för att' gäras' .tiW vadjon,-, .
Det,;, första etanppen -Sedan
for ett' !arbetet Sdra -.,kunna- `utoch
så ;myc {et folk är r . ;det . oftast
åart, att tuppibriiii le . .på. ; , en bondgård,1 dag. Ja,- en fjärde 'person,
1i5r .ingå . i laget = -dyan som
skall ` "sve 'vejerma" - dian scen
får Oämsta : joåbet,, : varmt •' ; och
skitigt ;f och ätute ar, r ktågt- _be=
trodd,fär att vara smed 1 ddet`:fullt
utbildade ~t nuan ar ' ätt'`betrallnia sann '. lax1lmg. ' Ett verktyg .

Svedjesysslan var varna och smutsig, o Ja oftast betraktad som
ett straffarbete av drabbOde •ungdoniir från "forn.

. Leif bygger 'stängsel .' på tu man, hand . Det blir också färdigt soui sya :us .

till behövs hotspettet. Bästa ; scen motsvarar en etapp . Satsar
årstidem är när det går lätt a'tt

man på en dagsetapp i ett svep

hota hålen, således efter tj ti-

kan -det :röra sig om 100 hot' för

lossningen.

ett vant lag, uppger hr Andersson . När man placerat stavern •i

Lagarbete

hålen hotar man motsvarande
Ett tagarbiete är det fråga om '.hål för stavern som skall stå på
där- alla har sin bestämda plats . andra sidan em stämget . Efter
För att ` gärdesgåpden skall bli det 'man fått gupp höjden vid det
snygg är- den -viktigaste pilatsen
. .(Här` måste
längst bak ,i (laget

första hotet av gärdsgården, behövs det en man vigd "Foten .

.några facktermer till' för` att
lektionen Skald' kunna" fortsätta)

Han lägger . första trinmet med

Ett "hot" är tre hotade hål i

rotändan 'mot mlasken .; oal}• . bin.
der nedre ,`!vedan" . .Andre ; man

bredd där :staaver, -plaeeras . Hot-

går "l~Zel.la" .

avstånd ;,cirka 1,25 meter. "Nac-

. .Hans. Uppgift är
att hota, '?st'öaren och binda

katrinne", det tårinne som place-

fast den när han binder, den

ras överst n varje hot av den

melillersta "vejan" . ,Han, är. , ock-

färdiga gärdsgården . -"Stöare",

så behjälplig med att få trinnet

den tredje stavea i varje- hot som `stöder de : biåda an-

på plats. . Person nummer tre går

Andersson `anser ätt' trimi-et
"kall' "' :igenom, fem" hot för
att " gändiesgårdleri ' skall få bästa
kviå>tibten, men hans far drog
t~ ,åt genom isju hot . Den först
nämnda 'åsikten "bygger på teoriii ' att . ju (kortare trinnet är
T'dess '.sner lutar det och då rinner
regnvattnet' fartöre av -varför
den ~tel4ca r snabbare och -står sig
hättr-e.~ Vidare, skall- den byggas
utför, så 'att " ; trinnet kör ner n
.marken och 'ger , stadga i blåst
och-- rusko ler.

nom till att det kommer, llika

sist i• laget och ansvarar fär att
dra.' Den skkmll vaxa böjd och två den övre, ',vejan" . binds åt -orruuetier lång" • sam ha -långd'päm dentligt och placerar däröver
stavern" måste 'hälla .
"Naekåtrinnet", Han ser därige-

100 hot`

högt li varje hot och ger den
färdiga gärdsgården en jämn
"rygg" . Han, som "sver vejerna" då? Ja han sitter vid elden
där det är varmt och sotigt. Han
far rök n ögona och blåser i
händerna. Och så får han skäll
av de andra i laget när han- har
svett grenarna för hårt så de
går av, eller när han värmt . dem
förr litet, för då går de också av .
Brått är dot och lagom värmeskall

diet vara .

Tja, konstigare än så är det

Först hotas hålen till . stavern faktiskt Inte .
upp 4på, ena Bidan . a v en sträcka

-

Sture

