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Inledning 
Ordet gärdesgård leder idag tankarna till endera stenmurar eller hankgärdes-
gårdar av trä. Så dock inte i Skåne. I det gamla bondesamhället fanns det 
betydligt fler sätt än så att hägna in eller ut boskapen. Typiskt för södra delen 
av Sverige är istället olika former av ris- och flätgärden. I Skåne kallades 
olika typer av gärdesgårdar för gärden, i folkmun gäre, vilket också är det 
ord som kommer att användas i denna rapport.  

 
”I närheten af Ruggaröd iakttogs invid ett torp som hägnad kring trädgården ett 
flätadt gärde af afkvistadt enris, till alla delar identiskt med ett förut i Sandåkra by, 
N. Mellby s:n undersökt gärde. Enstammarne voro noggrannt afkvistade, och 
gärdesgården var flätad tätt och fast. Det var uppsatt af torparens fader för ca 25 år 
sedan.” 1925. Foto och text: Mårten Sjöbäck. Fotot från Helsingborgs museums 
samlingsdatabas Carlotta (PD). 
 

Ett flätgäre är en hägnad uppbyggd av rismaterial, vilket flätats runt stakar 
(stavar, störar). Linné syftade på olika typer av stängsel när han under sin 
skånska resa 1749 beskrev skedgärde, flätgärde och vasagärde. ”Gärdes-
gårdarna begynte straxt skilja Skåne från andra delar av Sverige och voro 
dessa av åtskilliga slag.”1 Inte heller ordet flätgärde är otvetydigt definierat, 
utan står för olika konstruktioner i källorna. 

Nedan ska ett försök göras att bidra till att reda ut begreppen utifrån den 
vokabulär som använts av Claes Bergendorff, före detta ekolog och 
markvårdare på Hörjelgården, Naturskyddsföreningen i Skånes fastighet i 
Sjöbo kommun.2 De gärestyper som kommer att tas upp är: flätgäre av enris, 

                                                      
1 Linné, 1975, s. 89. 
2 Bergendorff, 2008. 
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flätgäre av kvistad en, flätgäre av okvistad löv, flätgäre av kvistad löv, 
flätgäre på jordvall, flätgäre på stenmur, flätgäre av pil samt oppståndsgäre.  

Beteckningarna är inte helt historiskt belagda, men stämmer i stort med 
källorna. Förhoppningsvis kan de dock vara till hjälp för att ge en 
uppfattning om konstruktion och utseende. 

Denna rapport bygger i huvudsak på Linnés beskrivningar av skånska 
gärdesgårdar, Mårten Sjöbecks genomgång från 1925 av Linnés iakttagelser 
samt kanske framförallt på Åke Campbells avhandling publicerad 1928. 
Campbell beskriver bland annat skånska hägnadstyper med tyngdpunkt på 
den första hälften av 1700-talet.  

Som titeln anger koncentrerar sig denna rapport på flätgären och försöker 
sätta in dessa i ett biologiskt kulturarvssammanhang, beskriva var de fanns i 
landskapet, hur de byggdes upp och sköttes samt deras betydelse för 
biologisk mångfald. Det ges också en europeisk utblick. 

Någon större sökning efter litteratur om flätgärenas förekomst i övriga delar 
av Sverige har inte gjorts. De förekom åtminstone i Blekinge och Halland. 

Flera av de beskrivna flätgärestyperna finns numera att beskåda på Hörjel-
gården, som ligger i Vanstad socken i Färs härad i den skånska risbygden.3 I 
denna bygd var flätgäret (tillsammans med risgäret4) den vanligaste före-
kommande hägnaden. En av anledningarna till detta kan vara att det är i 
denna bygd som stubbskottsbruket (skörd av stubbskott från lövträd) 
huvudsakligen förekom. Stubbskottsbruket producerar en mängd material 
som är lämpligt för användning i ris- och flätgären. 

 
Karta över de skånska bygderna enligt Campbell. Flätgärena verkat ha varit mest 
förekommande i ris- och mellanbygden.5   

                                                      
3 Cavallin, 1996 och Lundwall, 2014. 
4 Läs mer om risgären i Risgären – Speciella gärdesgårdar på skånska, 2015. 
5 Karta efter Campbell i Vägen till ett biologiskt rikare Skåne. Naturvårdsstrategi 
för Skåne län, 2015, något modifierad av Magnus Billqvist. 
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Historisk bakgrund 
Gären har haft som sin viktigaste funktion att hindra betesdjur att passera 
från ett område till ett annat. I förskifteslandskapen hade gärena framför allt 
rollen att hindra betesdjuren att komma in på åkrar och ängar (inägorna), så 
att betesfred kunde upprätthållas. Det kunde gälla mer sammanhängande 
inägor, men också lyckodlingar och hejdor på utmarken (betesmarken). 

I det äldre skånska kulturlandskapet delades inägorna till en by in i ett antal 
vångar. Typen av odling alternerade mellan en bys vångar. Ett vanligt 
förekommande system var att man hade tre vångar (tresädesbruk). En 
odlades med korn, en med råg och en låg i träda och detta i en löpande 
ordning. Den vång som låg i träda fick betas. Man fick bygga och hålla i 
stånd långa sträckor av gären för att betesfreden skulle fungera inom de ytor 
som odlades ett enskilt år.  

I och med skiftena under första hälften av 1800-talet upphörde bruket med 
bygemensamma vångar. Utmarkerna kom också ofta att privatiseras. Nu 
gällde det snarare att hålla betesdjur instängda. De traditionella flätgärena 
började under denna period att försvinna. Kraftigt byggda stengären, det vill 
säga stengärdesgårdar, tog över. Även konstruktioner som byggde på 
pilplanteringar med inflätade pilvidjor fick under andra hälften av 1700-talet 
och 1800-talet stor betydelse i bygder där tillgången på sten saknades.  

 
”…..en flätad gärdesgård i Näflinge by. Gärdet är af förenlkadt utförande. Stafvarne 
bestå af diverse löfträdsgrenar. Flätmaterial af såväl löfträdsgrenar som enris. På den 
ena bilden löper hägnaden öfver gammal, numera öfergifven odlingsmark tillhörig 
byn.” 1925. Text och foto: Mårten Sjöbäck, Helsingborgs museums samlingsdatabas 
Carlotta (PD). 
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Gärena hade ibland också funktionen att markera en ägogräns, även om 
denna gräns inte alltid var så viktig för att stänga ute eller inne betesdjur. 
Dessutom var stengären den i allt dominerade typen av gäre för gräns-
markeringar. 

Slutligen finns det uppgifter som tyder på att gären ibland byggdes mest för 
att bli av med sten som röjdes från odlingsmark. Ofta låg stenen i relativt tätt 
liggande rösen, ett resultat av tidigare odlarmödor. Efter skiftena togs ofta 
dessa rösen bort och fick forma nya stengärdesgårdar. Ibland behölls 
traditionen med att ”toppa” dessa stengären med ris.6 Någon enstaka gång 
förekom även flätgären ovanpå den upplagda stenmuren. 

Hur olika gären och då framförallt flätgärena såg ut i Skåne styrdes av mark-
användningen. Det var framförallt i risbygden, men också i slättbygden, som 
flätgären användes. Det fanns en tendens under andra hälften av 1700-talet 
att i skogsbygden lämna de av trä mer massivt byggda gärdesgårdarna och 
istället mer övergå till flät- eller risgären. Detta skall ses som en effekt av 
virkesbristen i Skåne under denna tid. 

Naturligtvis har tillgången på olika material spelat stor roll för vilka gären 
som användes. I framförallt risbygden förekom stubbskottsbruk, vilket 
gjorde att tillgången på både hägnadsmaterial och brännved var god. 

Skogsbristen i början av 1700-talet fick till följd att man i södra och 
mellersta Sverige från statsmaktens sida gjorde betydande ansträngningar att 
få bönderna att bygga permanenta stabila stengärdesgårdar (den så kallade 
hägnadskampanjen på 1730-talet), helst så massiva och höga att de inte 
behövde förstärkas på toppen med olika former av ris. Detta fungerade dock 
inte i treskiftesbruket, med vångalag mellan byarna.  

Flätgären i Skåne 
När hägnader påträffas vid utgrävningar i medeltida städer hittar arkeologerna 
nästan enbart flätgären. I Lund hittades vid en utgrävning under våren 2015 
både ett flätverksstaket (se bild nästa sida) och en flätverkskonstruktion till 
en husvägg. Kulturlagret under lämningarna var från slutet av 1200-talet. 
Det här stämmer bra med vad man även kan se på medeltida bilder.7 Till 
exempel återges nästan alltid trädgården Getsemane, där Jesus sägs blivit 
gripen, omgiven av ett flätgäre.  

Flätade konstruktioner var förr i tiden förmodligen relativt vanliga som 
byggnadsmaterial i väggar och tak och i anslutning till byggnader och 
trädgårdar samt vid brunnskonstruktioner. Det är också här man hittar mer 
sentida flätverk. Den här rapporten fokuserar dock på flätgären i odlings-
landskapet, där de, åtminstone i Skåne, också varit vanliga. Där har de dock 
inte dokumenterats särskilt väl, förutom av Åke Campbell när det gäller 
förekomst.8 

                                                      
6 Se Risgären – Speciella gärdesgårdar på skånska, 2015. 
7 Bergendorff, 2008. 
8 Campbell, 1928. 
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Flätgäre, förmodligen av hassel, och troligen använt för att hägna in en kålodling. 
Foto: Kulturen. 

Skånska hägnader enligt Åke Campbell 
Campbell är den forskare som mest noggrant dokumenterat förekomsten av 
skånska hägnader i ett historiskt perspektiv.9 Hans arbete berör i första hand 
första hälften av 1700-talet, dock utan att diskutera hur de olika hägnaderna 
var konstruerade i detalj. Campbell visar också hur olika bygder tycks ha 
haft olika gärdseltraditioner, vilka också delvis styrde valet av gärestyp.  

Flätgärena försvann successivt under 1800-talet, men fanns i enstaka fall 
kvar fram på 1930-talet. Mårten Sjöbeck kom att dokumentera några av de 
sista kvarvarande. Stengärdesgårdar, och senare också introduktionen av 
taggtråden en bit in på 1900-talet, blev flätgärenas fall. 

Campbell tar sin utgångspunkt i att beskriva hägnadskampanjen under 1730-
talet.10 Denna kampanj startades på grund av den allt tilltagande skogsbristen 
i Skåne under denna tid och den stora virkesåtgången för trähägnadernas 
uppförande. Allmogen ålades således att övergå från gären av trä till 
byggande av permanenta stenmurar. I stenfattiga områden kompletterades 
kampanjen med att pil och annan surskog skulle planteras.11 Detta skulle då 
ge material till både brännved och hägnadsmaterial (täpperis). Dessa 
pilplanteringar får ses som anledningen till pilevallarnas uppkomst i Skåne. 
Hur efterlevdes då denna hägnadskampanj? Campbell ger några exempel på 
att det åtminstone i vissa trakter gick trögt av både traditionella och krasst 
ekonomiska skäl. Något som följande tre citat från Färs belyser: 

                                                      
9 Campbell, 1928. 
10 Campbell, 1928, s. 25–33. 
11 Campbell, 1928, s. 30f. 
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”Även där täpperis måste skaffas från främmande håll, användes risgärden, 
trots det att tillgången på sten är riklig, vilket förhållandena visar, att 
risgärdet är fast rotat i traditionen.”12  

”Att stengärdet alltid varit dyrare i anläggning än risgärdet, framgår av HI 
(Husesynsinstrumentet, vår anm.) som i regel värdesätta stengärdet tre 
gånger högre än risgärdet. Att risgärdet blev ofantligt mycket dyrare i 
underhållskostnad än stengärdet, kunde den primitive ekonomen eller i varje 
fall kapitallöse färsbonden ej taga i beaktande. I början av 1700-talet var 
givetvis den ekonomiska ställningen efter krig, pest och nödår mycket 
dålig.”13 

”Men hur röjes ängen för att ge luft och ljus till höväxten? Icke genom att 
fälla träd och bryta upp stubbar. Riset höggs på stubben. Buskarna skuros 
ned för att åter få växa upp från rötterna. Detta sätt för gärdsle- och 
bränslefång är vanligt överallt i skogsfattiga bygder. I verkligheten är det här 
frågan om den inom skogfattiga områden i Europas lövskogsbälte så vanliga 
stubbskottsskötseln. Otvivelaktigt har man här (liksom i mindre skala även 
på andra håll i Skåne) drivit stubbskottsskötsel om än föga planmässigt. 
Denna form av skogsskötsel uppskattades emellertid alls ej av statsmakterna, 
som uppenbarligen såsom skogsskötsel endast erkände högskogsskötsel. I 
verkligheten var det mot denna skogstyp, stubbskogen, som 
hägnadekampanjen till ganska stor del vände sig.”14  

Campbell belyser varför flätgäret var vanligare än risgäret i de trakter som 
måste importera hägnadsmaterial. Det var av rent ekonomiska skäl, vilket 
nedanstående tre citat vill visa: 

”Återstår alltså att hägna med importerat ris, vilket här användes ej till bråte-
gärden utan flätgärden, på det att man med mer arbete ska få mera hägnad ut 
av det med så stora kostnader anskaffade hägnadsmaterialet. Vanligen 
utgöres riset antingen av en eller av björk, al eller annan surskog.”15 

”Risets konstfullare sammansättning till flätgärde synes regelbundet inträda, 
så snart tillgången på ris minskas, uppenbarligen därför att flätgärdet ger lika 
bra hägn som vasagärdet men ödslar inte så mycket med materialet.”16 

”Några primitiva risgärden (bråtar) kunde dock här alls inte komma ifråga, 
då till gärdena åtgick så mycket material, att sparsamhet måste iakttagas 
genom att göra flätgärden.”17 

Campbell går igenom Skånes olika delar och redogör för vilka hägnadstyper 
som förekom var. Nedan sammanfattas detta vad gäller olika former av 
flätgären. 

                                                      
12 Campbell, 1928, s. 148. 
13 Campbell, 1928, s. 148f. 
14 Campbell, 1928, s. 141f. 
15 Campbell, 1928, s. 103. 
16 Campbell, 1928, s. 96. 
17 Campbell, 1928, s. 133. 
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Västerslätt 
Flätgärden av en eller surskog, små flätade gärden av pil på jorddike, 
stengärden påbyggda med flätgärdesgårdar (Helsingborgstrakten), flätgärden 
av importerat ris och staver (Odarslöv och Igelösa), flätgärden satta på liten 
jordvall (Odarslöv och Igelösa). 

Kristianstadsslätten 
Flätade risgärden kring lyckodlingar, eneflätegärde (Träne socken), 
eneflätegärde (Önnestads socken), flätegärden (Vä socken), eneflätegärden 
(Västra Vrams socken och Ivetofta socken), flätgärde (Vittskövle), flätat 
eneris (Köpinge), eneflätteris (Norra Åsums socken). 

Västra Risbygden 
Halva jorddiken med flätat ris över, stenbotten med grästorv med flätat ris 
över, torvdiken med flätat ris över, flätgärden i kärr (alltid), flätade risgärden 
(Ottarps socken). 

Mellan Sövdesjön och Våmbsjön 
Flätgärde av al, flätade enrisgärden. 

Färs och Frosta 
Flätgärden 

Skogsbygden 
Flätgärden av en samt av surskog, eneflätgärde (Marklunda). 

Furuskogarnas område 
Flätgärden 

Övre skogsbygden 
Flätat ris 

Campbell ger oss också en sammanfattning av var flätgärena förekom:  

”Detta eneflätgärde förutsätter helst rik tillgång på ene s.k. enebackar eller 
eneskogar. Visserligen förekomma ej så få enebackar även i de övriga skogs-
bygderna, men allra vanligast äro enebackarna på de för övrigt kalbetade 
fäladerna i de nedre skogsbygderna samt i ris- och mellanbygderna. Eneflät-
gärdet förekommer i överensstämmelse härmed i de övre skogsbygderna 
samt i ris- och mellanbygderna. Dess beständighet gjorde det lämpligt till 
tomthägnad, och som sådant användes det i ganska stor utsträckning, där 
tillgången på ene var god. Det var vidare eneflätgärdet, som användes till 
odlingar i lyckor eller fall på utmark eller i vång överallt inom skogsbygder 
och risbygder, där sådana odlingar förekommo. Dess förekomst och 
betingelser inom det stora östskånska boveteområdet (Kristianstadsslättens 
jämte vångaskogarnas område i Albo hd) ha förut omtalats. Här användes 
det även till att hejda sandflykten liksom vid Ängelholm, Ystad, i utkanterna 
av området mellan Sövdesjön och Våmbsjön med flera orter. Oftast måste 
materialet då importeras. Det var också det flätade gärdet av importerat ene, 
som kom till användning på såväl lös, ’smålig’ som sank mark långt ned på 
slätten.  
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Detta gärde framstår sålunda som en allmänt känd hägnad från Blekinge-
gränsen till Kullen och Ystad. Allmännast förekommer det i de nedre skogs-
bygderna och då särskilt i trakterna kring Ringsjön och öster ut, varhelst 
inhemskt material finnes. Men det brukas därtill även såsom det vanligaste 
importrisgärdet på de mest skilda orter överallt i Skåne. 

En ungefär liknande utbredning har den andra typen av skogsbygdens flät-
gärden, flätgärdet av surskog av al, björk, pil, hassel etc. Men detta är mera 
bundet till särskilda lokaler, de större surskogsbestånden, och har ej i så stor 
utsträckning förekommit som exportrisgärde. Medan man på de högre 
liggande delarna av Romeleåsens skogsbygd gärna använt flätgärden av ene, 
har man i de lägre liggande delarna, liksom på mosanden mellan Sövdesjön 
och Våmbsjön, använt flätgärden av al. Sådana algärden, liksom över huvud 
taget flätgärdena av surskog, äro föga beständiga och lämpa sig sålunda ej 
som tomthägnad, vartill de föga använts. Deras vanligaste användning har 
varit vid sanka ängar. 

Enligt Erixson (1925) på ännu förefintligt fältmaterial byggda framställning 
äro de flätade gärdesgårdarna, som påträffas i de gammaldanska landen men 
endast undantagsvis nå upp i det gamla Sverige, en kontinental och 
sydskandinavisk företeelse. Den här lämnade framställningen om flätgärdena 
i Skåne under förra hälften av 1700-talet motsäger ej detta antagande.”18 

Flätgären i övriga landet 
Någon större sökning i litteraturen om flätgärenas förekomst i övriga delar 
av Sverige har inte gjorts, men genom främst Campbell så vet man att de 
åtminstone förekom i Blekinge och Halland. Enligt honom skulle nämligen 
eneflätegären ha funnits allmänt i Skåne från Blekingegränsen i öster till 
Kullen i väster. Att det sedan tvärt skulle försvinna på andra sidan 
landskapsgränsen verkar mycket osannolikt. Detta talar starkt för att denna 
hägnadsform borde ha funnits i såväl Blekinge som Halland.  

Enligt Sigurd Erixson skulle de flätade gärdsgårdarna främst förekomma i de 
”gammaldanska landen” och därmed vara en kontinental och sydskandinavisk 
företeelse. Och bara undantagsvis finnas uppe i ”det gamla Sverige”. 

En specifik uppgift finns från Hällaryds socken, nordost om Karlshamn. På 
denna plats ska det enligt Erixson ha funnits en vertikal flätgärdesgård. 
Gärdsgården skulle ha bestått av grova stakar som förbundits med 
horisontella slanor. I den konstruktionen har sedan ris flätats in. Typen kallas 
ibland även oppståndsgärdsgård.19  

                                                      
18 Campbell, 1928, s. 165. 
19 Lundberg, 2010, om Erixson, 1925. 
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Det finns även belägg för att flätgären har funnits på Gotland. På två foton 
från 1960-talet, från Alskog kyrka på sydöstra delen av ön, ser man två korta 
sektioner av en mycket vackert flätad hägnad av eneträ.20 Möjligen har just 
dessa tjänstgjort på själva kyrkogården. Kanske för att hålla betande djur 
borta från gravarna?  

Flätgären har även påträffats vid arkeologiska utgrävningar i medeltida 
stadsmiljöer i Nyköping och Sigtuna.21 

 
Flätgäre kring grishage på Vallby friluftsmuseum i Västerås, 2014. Foto: Fabian 
Mebus/RAÄ.  

Flätgären i Europa 
Flätgärdet ingår i den grupp av hägnader (”field boundaries”) som i 
forskningen går under namnet ”staket”.22 Denna typ av hägnad byggs av dött 
trämaterial och det finns inte någon avsikt att materialet skall slå rot och 
bilda en häck. Staket kan byggas mycket enkelt med ris och grenar som bara 
läggs i en hög sträng på marken. Man kan fästa strängen med nedslagna 
pålar och så finns det en utvecklingslinje mot mer avancerade hållbara staket 
där materialet vävs ihop på ett regelmässigt sätt. Denna utvecklingslinje kan 
renodlas mot vad som på engelska heter ”wattle fence”, för oss flätgären.  

Hägnadsforskaren George Müller visar i sin bok Europe’s field boundaries 
på tolv olika varianter av flätgären. Några finner han bara i historiskt käll-
material, till exempel teckningar i handskrifter, andra är fotografiskt 
dokumenterade i Tyskland. Men allra intressantast är de fältobservationer 
han gjort på resor på Balkan och då främst i Albanien. Flera av de albanska 

                                                      
20 Foto 448-35.TIF och 448-36.TIF, tagna av Sören Hallgren 1964, Kulturmiljöbild. 
21 Uppgifter från Björn Pettersson, Södermanlands museum. Se även t.ex. Fem 
stadsgårdar, 2011. 
22 Müller, 2013. 
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flätgärdena är mycket lika de som Sjöbeck dokumenterade i Skåne.23 

Ett helt annat sätt att bygga staket är sådana som till stor del består av 
kraftiga raka pålar och där flätteknik bara i vissa fall används för att ”binda 
ihop” delar av konstruktionen. En teknik som fortfarande är ganska allmän 
bland annat på Balkan är den som på engelska kallas ”picket fence” och på 
svenska, enligt Gunnar Hobroh, ”oppståndsgärdesgård”.24 Med detta avses 
ett staket med tätt stående spetsade pålar sammanbundna av en nedre och en 
övre tvärslå. Det finns några få belägg i folkminnesarkivet i Lund för att 
denna typ av gärdesgård har funnits i mellersta Skåne.25  
 

 

 
Olika typer av oppståndsgären i Estland 2008. Foto: Fabian Mebus/RAÄ. 

                                                      
23 Müller, 2013. 
24 Hobroh, 1943. 
25 Lundberg, 2010. 
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Sjöbeck har på foton från 1924 dokumenterat mycket kraftiga staket 
(skedgärdsgård) som också finns med i Müllers sammanställning. Våra 
vanligaste traditionella staket, hankgärdsgården, som finns över större delen 
av Sverige, med undantag bland annat för stora delar av Skåne, kallar han på 
engelska ”slanted double posts split rail fence”. Enligt Müller är det huvud-
sakligen utbrett i Sverige, Finland och Österrike.26 Det skall här sägas att 
Finland och de baltiska staterna, Vitryssland, Ryssland, Ukraina och 
Moldavien inte ingår i Müllers studie. 

Müller skriver att flätgären historiskt har varit vitt utbredda i Europa. Många 
bilder och skriftliga källor visar detta. Han har inte funnit några bevis på att 
de funnits i Sverige och Norge, men Sjöbeck visar otvetydigt att sådana 
fanns i början av 1900-talet i centrala Skåne, även om de höll att på 
försvinna härifrån.27 Müller har i fältstudier sett flätgären främst i Albanien 
och Montenegro, samt något enstaka exempel i Kroatien. Han uppger att 
andra källor visar att bruket finns kvar också i Bosnien-Hercegovina, 
Bulgarien, Rumänien, Makedonien och Kosovo. I liten utsträckning finns de 
i Serbien och ett nutida exempel finns från Österrike. Müller påpekar också 
att hans fältstudier varit långt ifrån heltäckande och att det mycket väl kan 
finnas flätgären inom områden av Balkan han inte besökt eller fått adekvat 
information från. Urban Emanuelsson observerade flätgären under 2000-talet 
i Albanien, Montenegro, Rumänien och Bosnien-Hercegovina samt på 1980-
talet några förfallna sådana i Bulgarien. Vidare sågs även flätgären i de 
spanska Kantabriska bergen åren 1987–1988. 
 

 
”Slarvigt” flätgäre byggt med grova grenar. Donaudeltat maj 2003. Foto: Urban 
Emanuelsson. 

                                                      
26 Müller, 2013. 
27 Sjöbeck, 1925. 
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Enstaka observationer av sentida flätade stängsel har också gjorts på andra 
håll i Europa, bland annat i Estland och England.28 I Danmark är flätgären 
mycket vanligt förekommande idag som trädgårdsstängsel. Letar man efter 
”fletehegn” får man ett flertal träffar på företag som saluför sådana. 
Mestadels verkar flätningsmaterialet bestå av pil. 

Om man studerar både sentida flätgären och historiskt dokumenterade 
sådana så har Müller identifierat 16 olika varianter. Ibland finns flätgären i 
form av rörliga sektioner som lätt gått att flytta. Troligen har denna variant 
använts när man inrättat tillfälliga fållor på åkrar som skulle gödslas upp av 
betesdjur. 

Även om Müller bara rest i nordligaste Albanien har han nyligen kunnat 
konstatera att en rad olika traditionella stängseltyper finns kvar där, även om 
förfallet börjat också här.29 2015 såg Urban Emanuelsson, på en busstur från 
Grekland till Albanien, en hel del flätgären, liksom risgären. 

I stort sett alla bilder Müller publicerat, och även en hel del av de bilder 
Urban Emanuelsson tagit, visar flätgären som svagt lutar, det vill säga de 
inflätade grenarna lutar något. Bara i enstaka fall har välflätade täta gären, 
med helt horisontella grenar inflätade, kunnat dokumenteras. Ett sådant 
exempel är ett mycket välbyggt flätgäre kring ett kapell i byn Botiza i norra 
Rumänien (se nedan). Müller har också publicerat bilder på en märklig 
gäreshybrid. Relativt tätt är pålar nedslagna och upptill har man konstruerat 
en några decimeter bred zon med väl inflätade grenar. Urban Emanuelsson 
har, på flera håll i Donaudeltat i Rumänien, 2003–2005 kunnat dokumentera 
ganska slarvigt byggda flätgären där de inflätade grenarna av Salix varit 
väldigt grova. 

 
Nybyggt flätgäre runt kapell i byn Botiza, norra Rumänien. Augusti 2004. Foto: 
Urban Emanuelsson. 
                                                      
28 Muntlig uppgift från Fabian Mebus. 
29 Müller, 2013. 
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Slutligen några ord om Albanien som tycks vara det land i Europa där de 
flesta och de bäst bevarade traditionella gärdesgårdarna finns kvar. Dessa 
kommer förmodligen också snart att succesivt försvinna, liksom alla de 
stengärdsgårdar som är toppade med taggigt ris. Stenen kommer inte att 
försvinna, men riset kommer sannolikt att göra det. De albanska 
gärdesgårdarnas funktion att hindra tamdjurspassager kommer därför att bli 
lika svåra att förstå som i många andra länder.  

 
Flätgäre i sydligaste Albanien fotograferat från körande buss i maj 2015. Foto: 
Urban Emanuelsson. 
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Olika typer av flätgären  
Att beskriva flätgären i Skåne är, till skillnad från risgären30, inte helt enkelt. 
Källorna är delvis motsägelsefulla och saknar uppgifter vad gäller flätgärets 
konstruktion. 

Flätgären av en  
En (Juniperis communis sp. communis) är ett träslag som är mycket seglivat 
i naturen och som har nästan inga insektsgnag eller svampangrepp. På frågan 
om varför det är på detta sätt svarade Bengt Nihlgård, professor emeritus i 
växtekologi vid Lunds universitet, följande:  

”En är välkänt på många sätt och har undersökts av olika anledningar. 
Framför allt är det kanske bären som varit och är intressanta, p.g.a. av deras 
enorma kemiska sammansättning av aromatiska ämnen (används i diverse 
alkoholdrycker, kanske främst gin) och av steriliserande terpener och 
terpenoider, steroler, ja det finns många ämnen som håller borta svampar och 
bakterier. Dessa ämnen finns givetvis också i veden som dessutom är seg 
och tätvuxen, men det är troligast att det är innehållet av terpenerna som är 
viktigast.”  

 
Flätgäre av kvistad en uppfört på Hörjelgården 2012. Detta horisontellt flätade gäre 
är förmodligen det beständigaste av gårdens gären. Foto: Ulf Lundwall. 

                                                      
30 Se Risgären – Speciella gärdesgårdar på skånska, 2015. 
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Enets beständighet som gärdesmaterial innebar givetvis att ene var 
eftertraktat och relativt dyrt i förhållande till material av surskog. Sjöbeck 
nämner att en ”livslängd kan under gynnsammaste betingelser uppgå till 
trettio, knappast fyrtio år”.31 Alla hade dock helt enkelt inte råd att investera 
i enris, trots vetskap om beständighet, utan fick hålla tillgodo med material 
av surskog, vilket var betydligt billigare än motsvarande material av ene. 
Ibland kunde det också handla om att gärdet inte behövde vara särskilt 
beständigt på grund av vångalaget. Dessutom var det brist på en. Campbell 
nämner detta specifikt: ”där man hade ene på utmarken att ta till, användes 
detta först och främst till störar”.32 

Sjöbeck nämner två olika typer av flätgären gjorda av en: flätgäre av enris 
samt flätgäre av kvistad en. Linné nämner endast den senare konstruktionen. 
Denna beskriver han som horisontell, Sjöbeck däremot beskriver detta gäre 
med svagt lutande inflätning och ett horisontellt övre lager. Han anger att 
detta kvistade gäre endast uppfördes ”när det skulle vara riktigt fint”. 
Flätgäret av enris beskriver han dock ej som lutande.33  

Flätgäre av enris 
Sjöbeck nämner flätade gären av en från följande socknar (gäller både de 
gjorda av enris samt av kvistad en): Norra Mellby, Näflinge, Ignaberga, 
Brönnestad, Riseberga, Röstånga, Konga, Långaröd, Svensköp, Torup, 
Vedby och Kågeröd.34 Johan Lundberg kompletterar med uppgifter från 
Hjärnarp och Näsum.35 

Dessa gären är horisontellt flätade, cirka en meter höga, med stakar i olika 
höjd relativt tätt satta, förmodligen på grund av att de flesta består av väldigt 
klent material. Att sätta stakarna så tätt försvårar själva flätningsarbetet 
betydligt. 

Flätgäre av kvistad en 
Sjöbeck beskriver detta gäre så här: ”Stavar av en, Juniperus, alla jämnt och 
likformigt avskurna i brösthöjd, nedslagna i jorden 30–40 centimeter djupt 
med ett inbördes avstånd av överallt i det närmaste 50 centimeter. Flätning 
tät och fast ut och in mellan stavarna av avkvistade, långsmala stammar och 
grenar av en, c:a tre meter långa med en diameter i tjockändan av 2–3 
centimeter. De översta i flätningen ingående enespöna äro längre och grövre, 
ända till fyra meter långa med en diameter i tjockändan av ända till 4 
centimeter samt snodda samman inbördes och kring stavarna som rep. Hela  

flätningens höjd 120 centimeter. Stödstavar av en fastgjorda i allmänhet vid 
var fjärde eller femte stav.”36 Ett liknande horisontellt flätat gäre finns 
beskrivet av Linné från Sövdeborgstrakten.37 

                                                      
31 Sjöbeck, 1925, s. 81. 
32 Campbell, 1928, s. 142. 
33 Sjöbeck, 1925, s. 81–85. 
34 Sjöbeck, 1925, s. 81 och 84. 
35 Lundberg, 2010. 
36 Sjöbeck, 1925, s. 82f. 
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Flätgäre i förenklat utförande med okvistat enris. Råröd, Riseberga socken, Norra 
Åsbo härad, 1924. Notera meterkäppen i bildens mitt. Foto: Mårten Sjöbeck, 
Helsingborgs museums samlingsdatabas Carlotta (PD). 
 

 
Flätgäre av kvistad en. Flätat med svagt lutande inflätning och ett horisontellt övre 
plan. Sandåkra, Norra Mellby socken, 1924. Foto: Mårten Sjöbeck, Helsingborgs 
museums samlingsdatabas Carlotta (PD). 

                                                                                                                             
37 Linné, 1975, s. 303. 
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Flätgären av löv 
Campbell nämner på flera ställen flätade gären av surskog (klibbal Alnus 
glutinosa, björk Betula pendula, hassel Corylus avellana, pil/sälg/vide Salix 
sp.).38 Även ädellövträd har säkert förekommit i samband med gärdes-
byggnationer, framför allt kanske lind (Tilia cordata), avenbok (Carpinus 
betulus) och ask (Fraxinus excelsior), men kanske även ris av alm (Ulmus 
glabra ssp. glabra). Ek (Quercus robur) och bok (Fagus sylvatica) 
omfattades av regalet, det vill säga dessa trädslag tillhörde kronan (och 
adeln) och utgjorde därför förmodligen sällsynta inslag i gärena, åtminstone 
på Linnés tid. Sjöbeck nämner flätgären av löv i en okvistad och en kvistad 
version.39 Linné beskriver inga okvistade gären av löv. Han nämner ett lågt 
gäre av pil på jordvall och ett gäre med sidostakar. Han beskriver också ett 
algäre med dubbla stakar från sandmarkerna mellan Sjöbo och Romeleåsen, 
ett område Linné valde att kalla ”Moslätten”: ”där vart par störar stodo 
allenast 3 kvarter [1 kvarter = ¼ aln=14,8 cm, förf:s anmärkning] från 
varandra. Emellan desse stavrar var en tunn gärdesgård lagd av en famns 
höjd [1,78 meter, förf:s anmärkning], där istället för roder voro allenast 
alkvistar. En sådan algärdesgård måste vartannat år få nya stavrar, ty alstören 
ruttnar i jorden på tu år. Till annat gärdse var ej tillgång på denna orten”.40 
Om detta gäre ska betraktas som ett flätgäre eller ett risgäre kan kanske 
diskuteras. 

Flätgäre av okvistad löv 
Sjöbeck nämner flätgären av löv från Kågeröd och Näflinge.41 Lundberg 
bidrar med Bosjökloster och Hjärnarp.42 

Då det bedrevs ett aktivt arbete med stubbskottsängsskötsel på Hörjelgården 
långt före enskiftet 1814, så var, med största sannolikhet, olika typer av ris- 
och flätgären förhärskande när det gällde att hålla betesdjuren ute från 
inägorna. Avsaknad av stensträngar styrker detta påstående ytterligare, dock 
kan eventuellt förekommande sten ha tagits bort och omflyttats till annan 
plats. Förmodligen var, efter gårdens utflyttande 1814 till dess nuvarande 
läge, båda sidor av uppfartsvägen kantade av flätgären av okvistad löv. Då 
fungerade gärena också som en fägata. Sannolikt gjorde man sig på gården 
inte besvär med att kvista materialet till dessa gären.  

Sjöbeck beskriver också ett gäre från Näflinge, vilket bestod av en blandning 
av löv och enris.43 

                                                      
38 Campbell, 1928. 
39 Sjöbeck, 1925. 
40 Linné, 1975, s. 195. Den ovanligt höga höjdangivelsen på 1 famn, d.v.s. nästan 
1,8 meter, över en manshöjd, kan ifrågasättas, men det är oklart om detta är ett 
tryckfel. 
41 Sjöbeck, 1925, s. 85. 
42 Lundberg, 2010. 
43 Sjöbeck, 1925, s. 86. 
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Flätgäre av okvistad löv på Hörjelgården 2016 utefter uppfartsvägen till 
byggnaderna. Foto: Ulf Lundwall. 

Flätgäre av kvistad löv 
Linné beskriver ett flätgäre från slottet Vittskövles mark sålunda: 
”Gärdesgårdarna, som voro horisontellt flätade, uppstöddes med ekestör, 
vilken på nedre ändan var svedd att längre uthärda. Pilar växte här allestädes 
lätt så på hög som sumpig jordmån. De voro här satte vid gärdesgårdarna, 
dem de beständigt stödde, och gåvo lugn från landet, att varken sanden fick 
taga överhand eller den fina svartmyllan bortflyga.”44 

Sidostakarna behövdes för att stoppa sandens tyngd vid sandflykt. Att man 
använde ek förklaras av att detta var på mark ägt av adeln och de hade enligt 
regalet, tillsammans med kronan, rätt till materialet. Om själva gäret var 
flätat av kvistad löv eller av importerad kvistad en framgår inte, men 
troligtvis kan det ha rört sig om material av löv. Förmodligen var det kvistat, 
eftersom gäret stod på slottets mark och därför skulle vara fint. 

Sjöbeck beskriver två olika former av flätgären av kvistad löv. Från Kågeröd 
berättar hans sagesmän: ”Det bästa flätgärena hade stavar av ek och voro 
flätade av videvidjor.”45 Från Hallaröds socken nämner han flätgären av 
hasselspön.46 

                                                      
44 Linné, 1975, s. 137. 
45 Sjöbeck, 1925, s. 86. 
46 Sjöbeck, 1925, s. 84. 
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Flätgäre av kvistad löv. Här har surskog använts till stakar och flätningsmaterial. 
Hörjelgården 2015. Foto: Ulf Lundwall. 
 

På Hörjelgården har under en längre tid kvistad surskog använts till gärena. I 
mån av tillgång har stakar av avenbok använts, men ofta har även dessa varit 
av surskog. I det senare fallet har det inneburit att stakarna har behövt bytas 
ut minst vart 3–4 år. Numera, efter en gåva från Lunds kommun, har man 
övergått till stakar av en.  

Flätgäre på jordvall 
Linné beskriver på sin resa mellan Klörup och Dybeck följande: 
”Gärdesgårarne eller vallarne, som äro uppkastade omkring ägorna, kallas 
här i landet diken och icke själva graven, utur vilka vallen är upptagen. För 
Skåne slätt vore en huvudsakelig ting, att alla diken blevo planterade med 
pilar och andra lövträn vid inra sidorna av vallen, som därav fingo ansenlig 
styrka, och vart tredje år kunde kvistarne avhuggas samt flätas i små 
gärdesgårdar, som ställas här allmänt på vallarne, vilka, sedan de gjort tjänst 
i tu år och förfalla, kunna användas till bränsle det tredje året, då gärdet eller 
vången bör utläggas.”47  

På Hörjelgården finns ett gäre av surskog, med stakar av sågad ek, placerat 
på en jordvall runt gårdens inre parkeringsplats. Detta gäre har år 2016 stått i 
mer än 10 år och är i stort behov av renovering. En bidragande orsak till 
gärets förfall har varit att det har saknats tid att lieslå vallarna från 
uppväxande örter. Därför har solen hindrats från att torka upp materialet och 
förmultningen har accelererat. Höjden på den flätade delen är knappt 60 
centimeter. 

                                                      
47 Linné, 1975, s. 270f. 
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Flätgärde på jordvall med stakar av sågad ek, i stort behov av renovering. 
Hörjelgården 2016. Foto: Ulf Lundwall. 
 

Flätgäre på stenmur 
Campbell citerar Anders Tidström, som skriver: ”Diken som de kalla, eller 
uppkastade jordvallar, vilka hittills varit brukligare, begynte nu bli 
sparsammare, och i stället stengårdar påbyggda med flätgärdesgårdar som i 
Hälsingsborgstrakten.”48 Tyvärr saknas information om vilket material det 
flätade gäret är gjort av och om dess höjd. 

Campbell beskriver även ett gäre i Norra Åsums socken där han citerar 
Skattläggningsakter för Skåne: ”vid tomtgranskningen 1804 till enskiftet av 
de 8 hägnade trädgårdarna 7 hägnade med eneflätteris, en med sten och 
eneflätteris.”49 Även här saknas uppgifter om den flätade delens höjd. Man 
kan dock tänka sig att den flätade delen inte behövde vara så hög, med en 
mindre materialåtgång som följd. 

Flätgäre av pil 
Bergendorff refererar Olof Christoffersson: ”På 1 alns (c. 60 cm) avstånd 
från varandra nedslogs armtjocka pilegrenar i jorden. Omkring dessa flätades 
sedan pilris på så vis att det första lades jämnt med marken och på varannan 
sida om de alnshöga pålarna”.50 Denna hägnadstyp sägs ha varit tämligen 
allmän omkring kålhagar och dylikt i Skytts härad på 1880-talet.  

Ett gäre av denna höjd var tillräckligt högt för att utestänga gäss, ankor och 
höns, eftersom de var stäkta (det vill säga vingklippta). På Hörjelgården har 
liknande gären funnits runt fjärilsträdgården, men endast hälften så höga. Ett 
problem med att slå ner stakar av pil är att de lätt kan slå rot (se nedre bilden 
till höger). 
                                                      
48 Campbell, 1928, s. 56f. 
49 Campbell, 1928, s. 103. 
50 Bergendorff, 2008. Christoffersson, 1936. 
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Lågt, en fot högt, flätgäre av korgvide (Salix viminalis) i kanten av en del av 
fjärilsträdgården på Hörjelgården 2016. Foto: Ulf Lundwall. 

 

 
Mer än en av nedslagna stakar av pil har slagit rot. Pilens växtkraft och dess rötter 
utarmar den odling man vill skydda. Hörjelgården 2015. Foto: Ulf Lundwall. 
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Vertikal flätgärdesgård/oppståndsgärdsgård 
Lundberg skriver att Erixon kortfattat beskrivit denna gärestyp från 
Hällaryds socken, strax nordöst om Karlshamn i Blekinge.51 Hobroh 
beskriver en liknande konstruktion från Skåne som han kallar ”vertikal 
flätgärdesgård”.52 Detta gäre består av grova stakar, med cirka 120 centimeters 
mellanrum, kring vilka 2 till 3 horisontella slanor flätats in. Mellan dessa 
flätas sedan ris (med en tjocklek på 2–5 centimeter, helst kvistat) i vertikal 
riktning, företrädesvis av en, men även av hassel, vide eller al (eller annan 
surskog). Mellanrummet för dessa bör vara 3–5 centimeter. Höjden på gäret 
bör vara cirka 90 centimeter och det inflätade materialet bör ej nå markytan, 
för att få en längre beständighet i konstruktionen.  Lundberg fann belägg för 
detta gäre från Stoby, Åkarp, Verum och Röke socknar i Skåne.53 Se bilder 
från Estland ovan, s. 14. 

Hörjelgårdens flätgären 
När det gäller uppförandet av ett flätgäre är materialet i stakarna nyckeln till 
hur beständigt i tid gäret skall bli. Används surskog håller stakarna i bästa 
fall 4 eller som längst 5 år. På Hörjelgården har man i princip aldrig använt 
sig av ek till stakar. Vid tillgång på avenbok har detta träslag valts i första 
hand. På senare år har stakar av en använts, som har skänkts av Lunds 
kommun i samband med att de röjt och gallrat enefäladsmarker. Beständig-
heten mer än fördubblas härmed.  

Höjden på stakarna är ungefär en dryg meter efter att de slagits ner i marken, 
vilket innebär en längd på cirka 1,3 meter från början. Stakarna slås ner med 
cirka 60 centimeters mellanrum. När det gäller Hörjelgårdens gären har de 
en höjd på cirka 90 centimeter (Sjöbeck beskriver gären med en höjd av 2 
alnar, cirka 120 centimeter). Flätningsmaterialet har en högsta diameter på 
mellan 2–5 centimeter. Flätningen sker ut och in mellan stakarna. Slanorna 
har en längd av 2–5 meter och flätas från olika håll runt staken. Det gäller 
även att växla riktningen vad gäller tjockleken på materialet, det vill säga att 
inte alla grövre ändar hamnar åt samma håll. Detta för att åstadkomma ett 
horisontellt gäre.  

Tätheten på gärets flätning kan variera. Man bör tänka på att ju tätare man 
flätar desto vindkänsligare blir det. Med detta följer också en större utsatthet 
för fykande snö på vintern. Mer än ett flätgäre på Hörjelgården har knäckts 
av snön (d.v.s. ett liknande problem som man kan ha om man uppför ett 
flätgäre i en sandmark med sandflykt.). Detta problem kan delvis avhjälpas 
genom användande av sidostakar mot den förhärskande vindriktningen. På 
Hörjelgården har man inte använt sig av sådana, men både Linné och 
Sjöbeck beskriver gären med sidostakar.54 När det flätade gäret gjort sitt kan 
materialet mycket väl användas som brännved, eftersom det är torrt, eller 
ännu hellre läggas upp i en faunadepå i ett soligt läge till förmån för insekter.  
                                                      
51 Lundberg 2010. Erixon, 1925. 
52 Hobroh, 1943. 
53 Lundberg 2010. 
54 Linné, 1975 & Sjöbeck, 1925. 
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Flätgärenas betydelse för den 
biologiska mångfalden 
Flätgären har troligen regionalt spelat stor roll för den biologiska 
mångfalden i det äldre skånska kulturlandskapet. Flätgären liknar risgärden 
på många sätt, vad beträffar betydelse för biologisk mångfald. I rapporten 
om risgären har dessa gärens betydelse för biologisk mångfald behandlats.55 
Där framhålls att dessa gären var en betydande ekologisk faktor eftersom de 
tillförde mycket död ved i landskapet, som i övrigt var ganska fattigt på detta 
substrat. Flätgärena hade troligen också stor betydelse på ungefär samma sätt 
som risgärena, men det bör ha funnits skillnader. En viktig skillnad var att 
risgärena var bredare och gav upphov till skyddade rum i vilket många 
småfåglar kunde häcka. Den möjligheten hade inte fåglarna i anslutning till 
flätgärena.  

En annan skillnad var att risgärena ofta var stenbottnade medan flätgärena 
stod direkt på marken. Flätgärena fick därför inte den klimatiska fördel som 
risgärena fick med sina värmehållande stenar. Stenbottnade risgären var 
därför antagligen betydligt bättre reptilmiljöer än flätgärena. Slutligen kom 
man antagligen bättre åt vid slåtter och skörd kring flätgärena och växter 
som kunde gå i blom i anslutning till gäret var antagligen färre kring 
flätgären jämfört med risgärena. 

Det skall dock framhållas att även om risgärena kunde vara bättre än 
flätgärena ur vissa ekologiska perspektiv så tillförde de ändå en hel del 
ekologiska kvaliteter i ett landskap som ofta saknade mer högvuxen 
vegetation. Mikroklimatet blev bättre och framförallt tillförde de landskapet 
mycket död ved. Frekvensen av lite grövre grenar var större i flätgärdes-
konstruktionerna än i risgärena. Därmed kan det ha funnits fler insekts- och 
svamphabitat i flätgärena jämfört med risgärena.  

I den döda veden, framför allt i öppna och soliga lägen, där flätgären oftast 
var belägna, kunde den ge ett stort antal arter av insekter chansen att föröka 
sig. Om stakarna, främst gjorda av en lövträdsart, stod en lite längre tid, 
kunde arter av lavar och svampar finna sitt levnadssubstrat här.  

Eftersom både flätgären och risgären i princip har försvunnit ur det skånska 
landskapet blir mycket av den diskussion som förts ovan ganska teoretisk. 
Vissa observationer från Hörjelgården understödjer dock resonemangen. 
Traditionen har levt kvar längre på Balkan, men snart försvinner troligen 
flät- och risgären även därifrån. 

  

                                                      
55 Risgären – Speciella gärdesgårdar på skånska, 2015. 



Flätgären 28 
 
 

 

Referenser och lästips 
Bergendorff, C. 2008. Markvård och forskning på Hörjelgården. Version 9, 
uppdaterad t.o.m. 2008. Stencil. Stiftelsen Hörjelgården. 

Campbell, Å. 1928. Skånska bygder under förra hälften av 1700-talet. 
Etnografisk studie över den skånska allmogens äldre odlingar, hägnader och 
byggnader. Lundquistska Bokhandeln, Uppsala. 

Christoffersson, O. 1936. Skytts härad: Kulturhistorisk belysning. 
Trelleborgs Allehandas Förlag. 

Emanuelsson, U. 2002.  Det skånska kulturlandskapet. 
Naturskyddsföreningen i Skåne, Lund. 

Emanuelsson, U. 2009. Europeiska kulturlandskap. Hur människan format 
Europas natur. Formas, Stockholm. 

Erixson, S. 1925. ”Gärdesgårdstyper i Blekinge”. I Blekingeboken. Blekinge 
hembygdsförbunds förlag, Karlskrona. 

Fem stadsgårdar – arkeologisk undersökning i kv. Trädgårdsmästaren 9 & 
10 i Sigtuna 1988–90. 2011. A. Wikström (red.). Meddelanden och 
Rapporten från Sigtuna museum nr 52. 
http://sigtunamuseum.se/forskning/publikationer/arkeologiska-
rapporter/meddelanden-rapporter/ (2017-08-29). 

Hobroh, G. 1943. Några gärdesgårdsformer i Sverige. Studier rörande 
konstruktion, förekomst i nuvarande och äldre tid, funktion samt försök till 
en allmäneuropeisk översikt. Opublicerad licentiatavhandling.  Original 
finns på Nordiska Museet. 

Hörjelgården 200 år. En jubileumsskrift. 2014. U. Lundwall (red.). 
Hörjelgårdens Vänner, Lund. 

Hörjelgården. Forskning och naturskola. 1996. B. Cavallin (red.).  Skånes 
Natur 83. Skånes Naturvårdsförbund. 

Linné, C. von. 1975.  Carl Linnæi Skånska resa på höga överhetens 
befallning förrättad år 1749. Wahlström & Widstrand, Stockholm.  

Lundberg, J. 2010. Skånska trähägnader, en studie i konstruktion och 
historisk utbredning. Examensarbete. Högskolan Kristianstad. 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-7968 (2017-08-29). 

Mossberg, B. & Stenberg, L. 2003. Den nya nordiska floran. Wahlström & 
Widstrand, Stockholm. 

Müller, G. 2013. Europe’s field boundaries. Nuer Kunstverlag, Stuttgart. 

Myrdal, J. 1979. ”Hägnadernas historia”. I Odlingslandskap och livsform. 
Bygd och natur. Riksförbundet för hembygdsvård, Stockholm.  

Risgären – Speciella gärdesgårdar på skånska. 2015. Rapport från 
Riksantikvarieämbetet. http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/8237 (2017-
08-29). 

http://sigtunamuseum.se/forskning/publikationer/arkeologiska-rapporter/meddelanden-rapporter/
http://sigtunamuseum.se/forskning/publikationer/arkeologiska-rapporter/meddelanden-rapporter/
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-7968
http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/8237


Flätgären 29 
 
 

 

Sjöbeck, M. 1925. ”Skånska gärdesgårdar: Ett bidrag till kunskapen om 
deras former och utbredning”. I RIG 8(1–2):73–93. 
http://journals.lub.lu.se/index.php/rig/article/view/8720/7856 (2017-08-29). 

Tidström, A. 1891. Resa i Halland, Skåne och Blekinge 1756. Martin 
Weibull, Lund.  

Vägen till ett biologiskt rikare Skåne. Naturvårdsstrategi för Skåne län. 
2015. Länsstyrelsen i Skåne län. 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/publikationer/2015/Pages/naturvardsst
rategi-for-skane.aspx (2017-08-29). 

 

 

 

Tack 
Bengt Nihlgård för synpunkter om enens beständighet.  

Claes Bergendorff, före detta ekolog och markvårdare på Hörjelgården, för 
tillgång till anteckningar om markvård och forskning på gården. 

Gertie Ericsson för synpunkter och bild från en utgrävning i Lund. 

Magnus Billqvist, för tillhandahållande av en figur över den skånska 
risbygden, modifierad och rättad. 

Martin Stoltze för material till och uppförande av flätgäre av kvistad en. 

 

 

 

http://journals.lub.lu.se/index.php/rig/article/view/8720/7856
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/publikationer/2015/Pages/naturvardsstrategi-for-skane.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/publikationer/2015/Pages/naturvardsstrategi-for-skane.aspx


 
 
 

a.p 
d "':"""'\ SWEDISH NATIONAL HERl}"AGE BOARD 

V RIKSANTIKVARIEAMBETET 

 

 
Riksantikvarieämbetet I  08-5191 80 00  I  registrator@raa.se  I  www.raa.se 

 

 


	Inledning
	Historisk bakgrund
	Flätgären i Skåne
	Skånska hägnader enligt Åke Campbell

	Flätgären i övriga landet
	Flätgären i Europa

	Olika typer av flätgären
	Flätgären av en
	Flätgäre av enris
	Flätgäre av kvistad en

	Flätgären av löv
	Flätgäre av okvistad löv
	Flätgäre av kvistad löv

	Flätgäre på jordvall
	Flätgäre på stenmur
	Flätgäre av pil
	Vertikal flätgärdesgård/oppståndsgärdsgård
	Hörjelgårdens flätgären

	Flätgärenas betydelse för den biologiska mångfalden
	Referenser och lästips
	Tack



