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Ellinor, 35, hyllas för sitt hantverk

”Jag byggde en 
220 meter lång 
gärdsgård”
Ellinor Albinsdotter har byggt 
gärdsgårdar i hela sitt liv. I dag liv-
när hon sig till viss del på att bygga 
traditionella småländska gärdsgår-
dar. Hon brinner för att bevara ett 
gammalt hantverk på utdöende. 
AV ANNA SMEDBERG | FOTO KRISTINA WIRÉN

LÅNG ERFARENHET. 
Ellinor har varit med 
sedan barnsben och 
byggt gärdsgårdar. 
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HUS & HEM 
Härlig special

! Gammaldags hantverk: Bygg gärdsgård
! Tävling: Vinn en luftluftvärmepump!
! Inredning: Så får du ordning i kaoset
! Energi: Vi ska få all el från solen

10 sidor inspiration!

Egenföretagare  
som gillar att dansa  
argentinsk tango
Namn: Ellinor Albinsdotter. 
Bor: I ett torp i Mosstorp utanför Kalmar 

i Småland. 
Ålder: !" år. 
Gör: Driver egna företaget Elodéa där 

hon bland annat sysslar med träd-

beskärning, bygger gärdsgårdar, är 

kinesiolog och näringsterapeut. 

Hobby: Dans i största allmänhet men 

gärna argentinsk tango, odling, träd-

gård och hantverk. 

E fter en smal skogsväg 
kantad av stenrösen, 
småländska stenmurar 

och hagar syns en gärdsgård 
som är på väg att bli klar. 

Land har kommit till Höboda 
i Småland där 35-åriga Ellinor 
Albinsdotter håller på att byg-
ga en gärdsgård som ska hålla 
en flock highland cattle-kor på 
betesmarkerna utan att de för-

irrar sig in på gårdsplanen.
Ellinor eldar i en tunna. I el-

den ska hon värma grankvistar, 
granvidjor, för att enklare kun-
na böja dem. 

Runt henne samlas de nyfik-
na korna. Solen skiner och det 
enda som hörs är elden som 
sprakar, fågelkvitter och korna 
som råmar. 

–!Jag tycker om hantverk och 

jag tycker om att jobba ute, sä-
ger Ellinor.

–!Jag har varit med min pap-
pa sedan jag var liten och byggt 
gärdsgårdar. Jag gjorde kanske 

Bygg en gärdsgård  
– steg för steg

Mosstorp

Gammalt 
hantverk
– gör det

själv
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FORTS.
HUS & HEM Gammaldags hantverk

4 Värmer vidjor. Ellinor värmer vidjorna för att de ska bli 
lättare att böja och vrida. 

1 Spetta hål. Först drar Ellinor en lina som markerar 
var gärdsgården ska vara. Sedan spettas hål i marken.  

inte så mycket då utan bar någon pin-
ne ibland men jag var ändå med, säger 
Ellinor. 

Tekniken och det färdiga resultatet 
kan variera. 

–! Det är lite som dialekter. I olika 
landskap gör man olika. Människor är 
kreativa och har olika lösningar. Man 
har tagit det material som finns på plat-
sen. 

Svåråtkomligt material 
Hon bygger med gran och en. Gran-
grenarna samlar hon själv ihop för att 
få rätt dimensioner. Granstammar och 
enestammar får hon från skogsägare 
som hugger i skogen. Men det är svårt 
att få tag i material. 

–!Allt tas inte tillvara i det moderna 
skogsbruket. Men kanske blir det en 
renässans att ta vara på virket.  

Ellinor växte upp i Kal-
mar men flyttade efter 
gymnasiet till Stockholm 
där hon utbildade sig till 
näringsterapeut. 

När hon var på besök i 
Småland hjälpte hon ofta 
sin pappa att bygga gärds-
gårdar. Tillsammans med 
sin bror och pappa byggde hon en 220 
meter lång utanför Stockholm. 

När pappan förlorade synen bestäm-
de hon sig för att flytta hem till sin pap-
pas torp utanför Kalmar.

–!Jag har alltid drömt om att bo där. 

Det är lite speciellt att flytta hem till 
pappa när man är 24 år men vi bodde 
ihop i nästan ett år innan han flyttade 

till en lägenhet. Han hann 
lära mig mycket om det 
praktiska, som vedspisen 
och odling. Pappa är mitt 
uppslagsverk.  

Det finns inte många 
kvinnliga gärdsgårdsbyg-
gare.

–!Det är ganska ovanligt 
att bygga gärdsgårdar överhuvudtaget. 
Som kvinna har det hänt att någon frå-
gat om jag verkligen kan bygga. Många 
minns att deras farfar eller pappa har 
byggt.

Men många gläds också åt hennes 

arbete. 
–! Flera har positiva minnen kring 

gärdsgårdar. Det känns som att man 
gör en kulturgärning när man byg-
ger och det känns viktigt att hålla det 
vid liv eftersom det är ett kulturarv. 
Människor som passerar stannar gärna 
och prata om gärdsgårdar. 

Håller i kurser 
Ellinor har hållit en kurs och kan tänka 
sig att anordna flera. Hon vill värna det 
gamla hantverket. 

–! Jag ser att det kommer upp lite 
gärdsgårdar. En del kanske har gått 
kurser eller kan sedan tidigare men jag 
tror det är få som har företag och har 
det som yrke. !

”Det är lite 
som dialekter. 

I olika land-
skap gör man 

olika”

Gärdsgård – miljövänligt  
staket som se olika ut

 ! En gärdsgård är en traditionell hägnad av naturmateri-
al, oftast en eller gran och är därför miljövänlig. 

Utseende och konstruktion varierar mellan olika trakter 
i landet. En gärdsgård kan fungera som stängsel för djur 
eller staket runt trädgårdar. 

”I Småland ska mellanrummet 
vara  runt två alnar. Det går 
inte att ha ett exakt mått här  
eftersom det är så stenigt”

Måla hemma utan färg
 ! Nu kan du se hur det skulle bli om du 

målade hemma utan att använda en enda 
droppe färg. Nordsjö färgs gratis-app Visuali-
zer används i smartphone eller på surfplatta. 
Den visar i realtid hur ditt rum skulle se ut i 
den kulör du valt.

Appen laddas ner från App Store eller 
Google Play.

Full i ett enda drag
 ! Första spacklar man. Det torkar 

långsamt, spricker och sjunker och man får 
spackla igen och igen. När djupa sprickor 
i väggar ska fyllas kan det ta tid. Det nya 
lättspacklet Sika Filler One Strike Maxi fyller 
upp till #," centimeter djupa sprickor i ett 
enda drag. Spacklet är ett lättpolymers-
packel som torkar på !$ minuter.

2 Slå ner enestakarna. De ska stå i par. De sätts ut 
med cirka en meters mellanrum.  – I Småland ska 

mellanrummet vara runt två alnar. Det går inte att ha ett 
exakt mått eftersom det är så stenigt. 

3 lägg slanor på plats. Femmetersslanorna av 
gran läggs snett lodrätt mellan stakparen. 

Lägg en sten nederst så att den understa slanan 
inte ligger direkt mot marken. 

”Det känns som att jag gör en kulturgärning”
Gör det 

själv – steg 
för steg
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6 Snygga till. När 
allt är klart klipper 

Ellinor av det av vidjorna 
som sticker ut. Hon 
kapar också av längden 
på stakparen, för att få 
bort det som blivit fult 
på toppen när hon slog 
ner staken i marken. 

5 Vidjorna vrids som en åtta runt stakparet. 
Standardgärdsgården är sex slanor hög. Den 

här blir sju slanor hög för att hålla djur borta. 

Slunga ryggvänligt
 ! Gör det fortfarande ont i ryggen fast skyffeln är bytt 

mot snöslunga? Jonsereds har gjort sitt bästa för att 
bygga sin nya serie snöslungor så att ryggvärken ska 
lätta. De tre nya modellerna ST %!&', ST %!&( EP och ST 
%!#& EP, har fått släpskor av plast för att vara lättare att 
köra samt justerbar handtagshöjd för ryggens skull. De 
två största modellerna har dessutom värme i handta-
gen. Slungorna kostar från ) )$$ kronor.

Vässat 
och klart

 ! Nu är det färdigsvuret över  
snickarpennor utan stift. Strikers  
snickarpenna behöver inte vässas. Den har 
ett stift som matas fram allt eftersom det be-
hövs nytt att rita med. En penna med ! extra 
stift kostar () kronor hos Smarta saker.

LÄTTMATAT. 
Snickarpenna 
med smart stift.

Vidjan låser 
fast slanan. 

Tävla & vinn
en värmepump!

”Det känns som att jag gör en kulturgärning”


