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M ATS W I DGR E N

Landskapet som kulturminne

vägval i förvaltningen av stensjö by

ubriken till denna artikel är hämtad från ett arbete jag g jor-
de för Norsk Institutt for Kulturminneforskning på 1990-talet. 
Jag hade blivit ombedd att leda utvecklingen av ett forsknings-

program på temat ”Kulturminner og landskap”, men argumenterade 
för att programmet i stället skulle heta ”Landskapet som kulturminne”. 
Landskapet är inte något som omger de enskilda kulturminnesobjekten 
utan landskapet är i sig, och i sin helhet, ett kulturminne, en lämning 
som berättar om tidigare tiders levnadssätt, kultur och historia. Detta 
gäller vare sig landskapet består av en granåker, en 1970-talsförort eller 
ett renbetesland (niku 1996, 23f.). 

Den tidiga förvaltningen av Vitterhetsakademiens fastighet i Stensjö 
präglades redan från början på 1960-talet av en sådan framåtsyftande syn 
på förhållandet mellan kulturminnesvårdens traditionella objekt och den 
helhet som landskapsbegreppet förutsätter:

Här fanns en god möjlighet att skapa ett kulturminnesmärke med en annan 
dimension än vad som tidigare hade åstadkommits. Byggnaderna skulle inte 
vara det väsentliga utan bara ingå som en integrerande del i det omgivande 
odlingslandskapet. Den förbuskade, förvuxna och förmörkade byomgiv-
ningen skulle återfå det utseende den hade när den var i hävd – vidsträckt 
ljus och öppen. (Gustawsson & Kvarning 1976, s. 21).

R
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Bevarandet av Stensjö var alltså en för sin tid mycket framsynt åtgärd. 
Denna artikel är en redogörelse för de senaste årens arbete från Aka-
demiens sida att uppdatera skötseln och skyddet av Stensjö genom att 
tillsammans med Länsstyrelsen Kalmar län arbeta för ett beslut om kul-
turreservat.

Kort bakgrund

Vitterhetsakademien äger och förvaltar i dag sammanlagt fem fastigheter. 
Rettigska huset på Villagatan 3, Stjernsunds slott i Askersunds kommun, 
Skånelaholms slott i Sigtuna kommun, Borgs by i Borgholms kommun 
på Öland och Stensjö by i Oskarshamns kommun.

Stensjö by skiljer sig på några punkter från de övriga. För det första: 
Stensjö bys bevarandevärde uppmärksammades för den täta klungan av 

Figur 1. Stensjö by från väster, januari 2018. Foto: Mats Widgren.



101m a t s  w i d g r e n

äldre byggnader och representerar på det sättet en bebyggelseform som 
växte fram på många tidigare ensamgårdar i samband med hemmans-
klyvningar under 1700- och 1800-talen. Den samlade bebyggelsestruk-
turen utgör därför ett mycket viktigt värde i sig. Men ända sedan byn 
förvärvades av Vitterhetsakademien har skötseln av det omgivande od-
lingslandskapet varit Stensjös signum och ett tydligt exempel på den syn 
som Karl Alfred Gustawsson företrädde – att landskapet som helhet ska 
betraktas som ett kulturminne. Stensjö by är också med sina 576 hektar, 
varav större delen skogsmark, Akademiens ojämförligt största fastighet. 

Stensjö by förvärvades 1960 av Vitterhetsakademien. Byn hade då 
successivt avfolkats sedan 1940-talet och det fanns inte längre några ak-
tiva brukare i byn. Det var på initiativ av Erik Stensiö, professor i pale-
ontologi vid Naturhistoriska riksmuseet, själv född i byn 1891, som in-
satser sattes i gång för att rädda byn. Med hjälp av en frikostig donation 
från Josef Anér möjligg jordes ett inköp till Vitterhetsakademien (som då 
utg jorde en enhet tillsammans med Riksantikvarieämbetet).

När Vitterhetsakademien och Riksantikvarieämbetet skiljdes åt 1975 
överläts större delen av deras gemensamma fastighetsbestånd till det stat-
liga verket Riksantikvarieämbetet medan bl.a. Borgs by med Gråborg 
och Stensjö by lades under Vitterhetsakademien. 

På Riksantikvarieämbetet var det framför allt den dåvarande över-
antikvarien Karl Alfred Gustawsson som hade ansvaret för Stensjö bys 
drift och utveckling. När åtskillnaden mellan Riksantikvarieämbetet 
och Vitterhetsakademien skedde fortsatte Gustawsson under Vitterhets-
akademien att svara för byns förvaltning med assistans av Lars-Åke Kvar-
ning, som parallellt med sitt jobb som museichef för Vasamuseet genom 
ett särskilt avtal hade ansvar för Akademiens förvaltning av Stensjö.

Karl Alfred Gustawsson hade under sin tid på Riksantikvarieämbetet 
verkat för landskapsvård runt våra fornminnen. Han var i detta sam-
manhang en pionjär i att göra landskapsvården till en angelägenhet för 
kulturminnesvården. Han förstod värdena i det av människan hävdade 
landskapet och att omsätta detta i praktisk landskapsvård. Den generella 
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grundsynen bakom dessa värden hade då sedan länge uppmärksammats 
av bl.a. järnvägstjänstemannen och amatörbotanikern Mårten Sjöbeck 
(1886–1976) och botanikern och naturskildraren Carl Fries (1895–1982). 
I häftet Ängen och hagen från 1976 lyfte Gustawsson fram de grundläg-
gande frågorna om hävden av det äldre odlingslandskapets markslag som 
del av en vidgad kulturminnesvård. 

Genom Gustawssons insatser kom Stensjö by i praktiken att bli vårt 
första kulturreservat, men dess lagliga skydd (utöver ägarskapet) in-
skränker sig till att det är ett riksintresse för kulturmiljövården. Hävden 
på Stensjö är till sin omfattning imponerande, framför allt genom den 
välbevarade bebyggelsebilden, det omfattande gärdesgårdssystemet som 
i dag omfattar 17 kilometer hankgärdesgård, de många små åkrarna och 
de vidsträckta naturbetesmarkerna. På Stensjö finns också såväl kor av 
den utrotningshotade lantrasen rödkulla som ryafår. Men ambitionerna 
för en historiskt hävd ”med moderna metoder” var på 1960-talet långt 
mer blygsamma än vad som i dag sker på andra natur- och kulturreser-
vat. Över tid har det också skett förändringar i hävden och fram till 2018 
fanns inga naturliga slåtterängar. Stensjö by har helt enkelt blivit om-
sprungen av utvecklingen på detta område.

Ny syn på landskapsvård

Bland växtekologer och kvartärbiologer skedde på 1970-talet ett uppsving 
i forskningen kring ängs- och hagmarker och i och med detta uppmärk-
sammades alltmer de fickor av ålderdomlig gräsmarkshävd som undgått 
jordbruksmekanisering och sammanslagningar, särskilt i Småland och 
övriga delar av Sydsverige. Jag minns från den tiden mitt första besök på 
Stensjö by 1977 under ledning av den frispråkige kvartärgeologen Lars-
König Königsson. Han karaktäriserade Stensjö som ett ”ams-landskap” 
och en ”bräkande idyll”. Hans omdömen om Stensjö skedde inte minst 
mot bakgrund av att det bara tre mil längre in i Kalmar län, i Kristdala 
socken, då fanns ett stort antal större eller mindre landskapsutsnitt med 
omfattande naturbetesmarker, hamlade askar, artrika lieslagna hårdvalls-
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ängar och ett levande bruk av stora system med trägärdesgårdar. Medan 
det i Stensjö hade skett ett totalt brott med äldre traditioner och bruk från 
1950-talet, upprätthölls de äldre brukningsformerna i Kristdala liksom 
på många andra håll i Småland av aktiva bönder i medelåldern och uppåt. 
De fortsatte med lieslåtter, hamling och hankgärdesgårdar av praktiska 
skäl men också i allt högre grad av respekt för traditionen. Reliktlandska-
pet i Bråbygden i Kristdala utvecklades vid denna tid, framför allt genom 
Mårten Aronssons forskningsinsatser, till något av ett nyckelområde för 
landskapshistorien – ett fönster mot ett äldre landskapsbruk (Aronsson 
1979a, Aronsson 1979b). I jämförelse med detta framstod Stensjö by allt-
så som ett konstlat uppehållet landskap helt beroende av ams-arbetslag 
och vapenfria värnpliktiga, medan den traditionella lokala kunskapen 
om hävden ännu var fullt levande i grannsocknarna.

Vad har då forskningsmässigt skett sedan 1960- och 1970-talen då 
grunderna för Stensjös skötsel och bevarande lades fast? 

För den historiska kulturgeografin har Stensjö framstått som ett rela-
tivt lättolkat exempel på en ensamgård, som under 1700- och 1800-talen 
genom hemmansklyvningar utvecklats till en släktby (Helmfrid 1996). I 
jämförelse med de klassiska kulturgeografiska frågorna om de europeis-
ka byarnas morfogenes har Stensjö inte erbjudit några stora intellektuella 
utmaningar. Det är i stället framför allt i det sociala spelet runt släktbyars 
uppkomst som intressanta nya rön har kommit fram om Stensjö (Roeck 
Hansen 2008, Sporrong 2009). Metodutvecklingen inom den historiska 
geografin har dock betytt mycket för våra möjligheter att göra autentiska 
rekonstruktioner av äldre odlingslandskap. Från 1990-talet och framåt 
har historiska kartöverlägg kommit att bli en standardmetod inom svensk 
historisk geografi. Genom bearbetning av de äldre lantmäteriakterna till 
överlägg i samma skala som nutida kartor har vi i dag mycket vassa verk-
tyg för att analysera kronologiska skikt i bebyggelse, hägnadsstruktur 
och markanvändning. Från början skedde detta med analoga metoder 
(Tollin & Widgren 1990) men numera är digitala historiska kartöver-
lägg en standardmetod inom kulturmiljövård och naturvård. Vi kan i 
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dag vandra runt i landskapet med en historisk karta i gps-funktionen i 
mobilen.  

Den växtekologiska forskningen inom botanik och naturgeografi är 
central i sammanhanget. Den har gett oss alltmer tydliga bevis för att 
slåtter respektive bete ger olika uttryck i gräsmarkernas växtsamman-
sättning. Den långvariga historiska hävdkontinuiteten återspeglas också 
i dagens flora. Växtekologer har nu länge använt det äldre kartmaterialet 
från 1600–1700-tal som en källa för sina studier (Cousins 2001). Detta 
har nu också blivit en viktig bakgrund för många naturvårdsinsatser. Att 

Figur 2. Markanvändningen enligt Geometrisk karta 1709. För att underlätta 
jämförelse har den gamla kartan rektifierats mot bakgrund av en modern topo-
grafisk karta. Gult: åker; grönt: äng; röda streck: hägnader. På denna karta ses 
hur viktiga madängarna längs Virån var för byns lokalisering. Betesmarken har 
inte avgränsats på denna karta, men låg i en hage söder om byn och på utmarken 
väster om byn.
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en stor del av de hotade och rödlistade arterna (i såväl flora som fauna) är 
beroende av människans hävd är i dag en självklar utgångspunkt. 

Från att ha undersökt frågor om slåtter kontra bete och hävdkonti-
nuitetens betydelse har forskningsfronten inom denna gren av växteko-
login nu gått vidare. Man ställer övergripande frågor om människan som 
skapare av ekologiska nischer (Eriksson 2014), och om var det öppna 
odlingslandskapets växter hade sina naturliga nischer före jordbruket i 
Skandinavien. Ett antagande har ofta varit att många av dessa arter hade 
sitt ursprung i den eurasiska stäppen. Ove Eriksson har ifrågasatt detta 
och i stället pekat på möjligheten av att de typiska gräsmarksarterna från 
början funnits i mindre öppna landskap i Skandinavien. Efterhand som 

Figur 3. Markanvändningen ca 1800 i Stensjö. Kartan baseras på lantmäteriakter 
från 1779, 1800 och 1814. Utöver de symboler som används i Fig. 2 markeras be-
tesmarker och hagmarker med grön skraffering.
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människan skapat kulturbetingade gräsmarker genom slåtter och bete 
har dessa arter utvecklats genetiskt och förändrat sina krav på omgiv-
ningen (Eriksson 2013). En annan möjlighet är att många av gräsmarks-
arterna har haft sina naturliga habitater på de vidsträckta flacka marker 
vid Östersjön som genom strandförskjutningen kommit upp ur havet 
(Auffret & Cousins 2018).

Parallellt med denna utveckling inom forskningen har det också skett 
avgörande förändringar i omvärlden vad gäller synen på äldre odlings-
landskap. 1990 års nya livsmedelspolitik, som var ett första steg mot en  
liberalisering av jordbrukspolitiken, kopplades till omfattande stödfor-
mer för bevarande av äldre slåtter- och betesmarker. Med eu-inträdet 
1995 tillkom helt nya stödformer för natur- och kulturvärden i odlings-
landskapet. Naturbetesmarker, stenmurar, slåtterängar fick för varje 
lantbrukare ett potentiellt ekonomiskt värde. Det gör att det i dag på 
varje länsstyrelse finns handläggare med insikter i äldre hävdformer, från  
naturliga slåttermarker till skogsbeten. 

1999 infördes skyddsformen kulturreservat i miljöbalken. Stensjö 
by kallades visserligen redan för kulturreservat, men när lagen infördes 
ändrades inte Stensjös status. Det första kulturreservatet, Åsens by i Jön-
köpings län, bildades redan följande år. Åsens by med sin bebyggelse, 
sina åkrar, slåttermarker och betesmarker representerar på samma sätt 
som Stensjö by ett landskapligt kulturminne där de äldre hävdformerna 
är centrala. Sedan dess har flera andra kulturreservat med fokus på äldre 
odlingslandskap bildats i olika delar av landet. Äskhult i Hallands län, 
Linnés Råshult i Kronobergs län och Linnés Hammarby i Upplands 
län är några närliggande exempel. Det har g jorts många erfarenheter på 
dessa områden och nätverk har skapats, men Stensjö har i stort sett stått 
utanför denna utveckling.

Samtidigt med lagändringar och utvecklade stödformer för natur- och 
kulturvärden i jordbrukslandskapet har det växt fram ett brett folkligt 
engagemang för landskapsvård. Liekurser och slåttergillen har blivit na-
turliga aktiviteter i många delar av landet. Sambanden mellan landskaps-
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vård och landsbygdsutveckling har också lyfts fram. I boken Bygden där 
vinden vände skildrar fotografen Peter Gerdehag och författaren Mårten 
Aronsson hur Bråbygden i Kristdala förvandlats till inflyttningsbygd 
bl.a. genom engagemang och samarbete kring landskapsfrågorna.

Vägval 1: Kulturreservat – att överlåta 
beslutanderätten på staten

Det var alltså i en radikalt förändrad omvärld som Vitterhetsakademien 
2011 tog initiativet till att föreslå Stensjö by som kulturreservat. Från 2015 
inleddes utredningsarbetet i samarbete mellan Akademien och Läns-
styrelsen Kalmar län och under andra hälften av 2019 väntas ett beslut 
från Länsstyrelsen. När Länsstyrelsen fattat sitt beslut innebär det att 
Vitterhetsakademien inte längre kommer att ha den fulla beslutsrätten 
över fastigheten. Vitterhetsakademien kommer visserligen att utses till 
förvaltare av reservatet men länsstyrelsen kommer framgent att ha till-
synsansvaret.

Att Vitterhetsakademien på det sättet ska ställa sig under en statlig 
institution är inte omedelbart självklart. Akademien har (liksom de and-
ra akademierna) en särställning i svensk förvaltning. De är inte statliga 
institutioner utan fristående och självstyrande sammanslutningar. Vit-
terhetsakademien har som syfte att stödja forskning inom humaniora och 
samhällsvetenskap, men också att bedriva kulturmiljövård. 

Även om Akademien betonar sin särställning och självständighet 
gentemot staten, finns det i detta fall goda skäl till att överlåta en del 
av beslutsansvaret på Länsstyrelsen. För det första stärker ett beslut om 
kulturreservat skyddet av Stensjö. Vissa aktiviteter som kan skada syftet 
med reservatet är inte längre tillåtna, vare sig de görs av ägaren Vitter-
hetsakademien, allmänheten eller av andra aktörer. 

För det andra har processen mot ett beslut också gett ett gott skäl till en 
välbehövlig översyn av vår skötsel av Stensjö by. Någon skötselplan har 
tidigare aldrig funnits utan vården av byggnader och marker har följt en 
över tid utarbetad (inte alltid helt genomskinlig) tradition om hur det ska 
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gå till. Som visats ovan har både forskning och praktiska erfarenheter av 
historisk landskapsvård utvecklats radikalt sedan 1960-talet utan att det 
påverkat skötseln av Stensjö.

För det tredje kommer beslutet om kulturreservat också att öka vår 
synlighet och ge en möjlighet till starkare samarbete lokalt och regionalt. 
Vitterhetsakademiens verksamhet på Stensjö by har tidigare skett med 
alldeles för lite kontakt med nätverk och lokala organisationer inom na-
turvård och hembygdsvård, med Oskarshamns kommun och med myn-
digheter och organisationer på länsnivå. Vitterhetsakademien måste nu 
på ett helt annat sätt samverka med dessa olika intressenter. Det handlar 
dels om att skapa de nödvändiga nätverken för att säkerställa att den lo-
kala kunskapen om vård av byggnader och marker ska komma Stensjö 
till del, dels om att vara en del av den lokala och regionala utveckling som 
baseras på länets rika kulturarv.

Vägval 2: Vilken tid?

Ett landskap är per definition diakront – det representerar inte en spe-
cifik tid utan innehåller alltid element från olika tider. Till skillnad från 
kulturmiljövårdens andra objekt, föremål, målningar och byggnader, så 
är det alltså egentligen en omöjlighet att ange en målbild, ett precist kro-
nologiskt skikt, som ska ligga till grund för en rekonstruktion. I fråga om 
föremål och konstverk kan vi ganska lätt identifiera hur föremålet såg ut 
när det skapades; byggnader kan vara mer komplexa eftersom de oftast 
ändrats flera gånger under årens lopp. När det gäller landskap är situa-
tionen grundläggande annorlunda eftersom man aldrig kan låsa fast en 
tidpunkt när ett visst landskap kom till. Alla landskap innehåller element 
från äldre tider. Geografen Robert Dodgshon har talat om ”illusionen om 
det synkrona” – att vi gärna dras till att tänka oss det förflutna som om det 
var synkront, medan det i själva verket var ”richly diacronic” (Dodgshon 
1998, s. 166). 

Genom Akademiens övergripande historik över Stensjö (Roeck Han-
sen 2008) och de mer specifika förarbeten som g jorts inför beslutet om 
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kulturreservat har vi nu en tydlig bild av Stensjös historiska utveckling 
och de olika faser som byn har genomlöpt. Det gör att vi har en god 
grund för att bedöma vad som är en realistisk ambition när det gäller val 
av målbild för byns skötsel. Vi har landat i att den enda rimliga perioden 
vi kan sträva efter är årtiondena runt sekelskiftet 1900. Valet av tidpunkt 
har skett mot bakgrund av bebyggelsens faktiska ålder och de omfat-
tande utdikningarna och sjösänkningarna under 1800-talets andra hälft 
som på ett avgörande sätt förändrade landskapsbilden. Målsättningen för 
hävden på Stensjö har alltså formulerats som följer: Marker och bebyggelse 
ska hävdas och skötas på ett sådant sätt att det ger en bild av hur en skogsby 
i Småland fungerade vid tiden runt sekelskiftet 1900.
 Hur detta ska översättas i praktisk handling kompliceras när vi tar ob-
jektet i närmare betraktande. Detta var en period av stora förändringar. 
Det sena 1800-talet innebar framväxten av ett kommersiellt skogsbruk 
i Stensjö och på byns marker fanns flera sågar. Gammalt och nytt ex-
isterade sida vid sida i Stensjö vid sekelskiftet. På bilderna från tidigt 
1900-tal kan vi se att gamla och nya typer av bikupor användes sida vid 
sida och att bakved från sågverksamheten användes som trinnor i den 
gamla typen av hankgärdesgårdar. Tidigare åtgärder under Vitterhets-
akademiens regim har dessutom skett utifrån en annan målsättning om 
tid utan att det tydligt uttryckts i några måldokument. Flera byggnader 
tillkomna under det tidiga 1900-talet revs under 1960- eller 1970-talen. 
Spjälstaket som omgett trädgårdarna på 1920-talet har ersatts med hank-
gärdesgårdar förmodligen för att ge ett mer ålderdomligt intryck. Hus 
som var målade med linoljefärg har skrapats rena och bestrukits med falu 
rödfärg. Med dessa åtgärder har man uppenbarligen eftersträvat en icke 
närmare definierad men ålderdomlig tidpunkt. Samtidigt har ännu på 
1990-talet äldre byggnadsdetaljer i husens exteriör, som t.ex. hängrän-
nor i trä, ersatts med fabriksg jorda i plåt.

Förutom det tidiga 1900-talet finns det alltså ett annat tidsskikt re-
presenterat i bebyggelse och marker – den tidiga kulturlandskapsvår-
den från 1960-talet och framåt, d.v.s. det landskap som skapades då byn 
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och markanvändningen rekonstruerades efter att Vitterhetsakademien 
tillträtt som ägare. Detta märks även tydligt i odlingslandskapet. Mål-
sättningen då var att landskapet skulle skötas med moderna metoder. 
Det blev därför Vitterhetsakademien som förde traktordriften till Sten-
sjö: 1961 inköptes den första traktorn, en Volvo bm 320.1 Det finns också 
många tecken på att åkrarnas arrondering anpassats till traktordriftens 
krav och att man sedan anpassat dragningen av hankgärdesgårdarna 
till detta. Konkret tar detta sig uttryck i att hankgärdesgårdar skär av 
små åkerflikar och gipar från hästplöjningens tid som inte längre kun-
nat brukas med traktor. Detta är för det tränade ögat en problematisk 
anakronism, eftersom sådana avskärningar oftast på andra håll är g jorda 
med taggtrådsstängsel. Det är uppenbart att ett äldre hägnadsmönster 
brutits och lämnats att förfalla. På samma sätt har man längs en markväg 
mot skogen i sydväst, förmodligen på 1960-talet, anlagt hankgärdesgår-
dar på båda sidor om vägen, likt en gammal fägata. Men den historiska 
fägatan ligger också kvar längre norrut. Mönstret av hankgärdesgårdar 
är därför sammanfattningsvis svårläsbart till sin funktion och förefaller 
till stora delar representera 1960-talets uppstädning mer än ett sekel-
skiftesmönster.

Om man ska likna rekonstruktionen av Stensjö vid en målerikonser-
vators uppgift kan man kanske säga att utgångspunkten är som en olje-
målning som på sina ställen med stor kärlek förbättrats med plastfärg, 
reparerats med plastic padding och inramats i en ram köpt på ikea. 

Med årtiondena runt sekelskiftet 1900 som målbild för skötselplanen i 
Stensjö innebär det att vi måste ta ställning till hur stora ingrepp vi öns-
kar göra i det befintliga landskapet. Situationen försvåras av att det inte 
finns något kartmaterial från det sena 1800-talet (som det gör i många 
andra byar). Vi får därför göra en kvalificerad gissning baserad på det 
tidiga 1800-talets kartmaterial och de första flygbilderna från 1939, som 
låg till grund för 1942 års ekonomiska karta. När man lägger det tidiga 
1800-talets hägnadsstruktur över 1940-talets ekonomiska karta kan man 
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konstatera att den äldre hägnadsstrukturen i huvuddrag är väl anpassad 
även till det tidiga 1900-talets markanvändning. Det finns därför skäl att 
anta att hägnaderna runt sekelskiftet till stor del följde denna struktur. 
I skötselplanen har vi tagit utgångspunkten i detta och strävat efter att 
åstadkomma en historiskt förståelig hägnadsstruktur utan att i alla de-
taljer bryta upp det existerande mönstret.
 Landskapsbilden och det biologiska kulturarvet står i centrum, men de 
kan inte skiljas från det arbete och de metoder som skapade landskapet. 
Detta innebär inte bara att landskapet ska hållas öppet, utan att hävden 
ska eftersträva att ge en tidstrogen bild av de olika markslag som fanns i 
Stensjö vid sekelskiftet 1900: trädgård, åker, hårdvallsäng, sidvallsäng, 
madäng, hagmarker och bondeskog med skogsbete. Eftersom det också 
finns ett tydligt samband mellan hävdmetoder, biologisk mångfald och 
odlingslandskapets detaljer måste frågan om kombinationen av gamla 
och nya metoder ställas på ett annat sätt än vad som tidigare g jorts på 
Stensjö. Lieslåtter och hästplöjning var centrala faktorer för landskapets 
karaktär före traktordriften. Detta måste också återspeglas på Stensjö. 
Det innebär inte att inga maskiner kan användas, men att kombinatio-
nen av manuellt och maskinellt behöver omprövas. På de områden där 
resultatet i landskapet påtagligt skiljer sig mellan då och nu, ska de äldre 
metoderna användas på representativa ytor. 

Målbilder

Förslaget till skötselplan för Stensjö baseras på detaljerade beskrivningar 
och förslag till skötsel för de olika delområdena byggnader, inägor och 
skog (Johansson & Jonsson 2016 och 2017, Aronsson 2018, Wadstein 
2018).2 Nedan redovisas de huvudsakliga dragen i skötselplanen, med 
betoning på de förändringar som föreslås jämfört med nuvarande hävd 
och skötsel.
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Byggnaderna

Bebyggelsen i bykärnan ska givetvis förbli intakt. Husen ska inte bara 
ha ett ålderdomligt utseende. Både i helhet och i detaljer ska man kunna 
se vad som varit det typiska i Stensjö vad gäller utseende och utförande 
vid den tiden. Kvar ska också finnas byggnadsdetaljer från husens allra 
äldsta historia. Husen ska så långt det är möjligt användas för de ändamål 
som de är byggda för. Upplevelsen av bymiljön ska inte störas av moderna 
tillskott och tekniska installationer.

För perioden traditionella material, färgsättning och, så långt det är 
möjligt, traditionella hantverksmetoder ska användas vid alla åtgärder. 
Moderna installationer som är nödvändiga för drift och säkerhet i byn 
ska anpassas och placeras så att de inte förtar upplevelsen av bymiljön. Så 

Figur 4. Markanvändning och hägnader 2015 enligt inventeringar av Annika 
Strandin Pers (2015). För teckenförklaring se Fig. 2. 
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långt det är möjligt ska de åtgärder återställas som g jorts på ett sådant sätt 
att de inte stämmer överens med det historiska byggnadsskicket i Stensjö 
och den nu uttalade målsättningen.

Bytomten

Bytomten och den övriga bebyggelsenära marken karaktäriseras i dag av 
klippta gräsytor, gamla fruktträd och enstaka trädgårdsväxter. Målsätt-
ningen för den bebyggelsenära markens grönytor är att de ska återfå det 
innehåll och det utseende de hade vid förra sekelskiftet. Förutom frukt-
träd och bärbuskar ska det finnas odlingsland med köksväxter, eventu-

Figur 5. Framtida markanvändning enligt förslaget till skötselplan. Utöver de 
markslag som redovisas i de föregående kartorna finns även mad- och sidvallsäng-
ar med (ljusgrönt med vit skraffering) och områden där naturvärden prioriteras i 
anslutning till Viråns Natura 2000-områden (mörkare grönt).
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ellt en humlegård, samt rabatter med de prydnadsväxter som odlades 
i byn. En stor skillnad gentemot dagens hävd kommer naturligtvis att 
vara att man vid förra sekelskiftet inte hade gräsklippare utan hävdade 
gräs ytorna genom lieslåtter. En inventering och vårdplan för trädgårdar-
na har utarbetats under sommaren 2019 av trädgårdshistorikern Maria 
Flinck. 

Åker och fodervall

I dag hävdas på Stensjö ca 16 hektar åker uppdelat på 31 skiften, varav 
många är mycket små (0,1 till 0,3 hektar) i jämförelse med vad som häv-
das på annat håll i trakten. De är spridda på ett för det sena 1800-talet 
karaktäristiskt sätt. Samtliga är dock brukade som fodervallar och ingen 
spannmålsodling förekommer. Detta är en anakronism eftersom åkrarna 
sällan utnyttjades till foderväxter i Smålands skogsbygder förrän under 
efterkrigstiden. Det ger också på sommaren en märkligt grön landskaps-
bild där vare sig de gula sädesfälten eller de svarta trädesåkrarna syns. 
Medan större delen av åkermarken även fortsättningsvis måste utnyttjas 
som fodervall, för att föda djurbesättningen över vintern, kommer ef-
terhand ett allt större antal åkrar att odlas på ett mer ålderdomligt sätt. 
Dessa historiskt präglade åkrar ska tillkomma dels genom att vissa av 
dagens fodervallar odlas med spannmål, dels genom att flera nedlagda, 
små, flikiga åkrar som var i bruk ännu under 1940-talet åter tas upp. Där 
ska odlas sorter karaktäristiska för det sena 1800-talet och i en växtföljd 
typisk för norra Kalmar län vid denna tid: vårsådd (framför allt havre 
och korn) – träda – höstråg.

Figur 6. De många små inhägnade åkerlapparna ger Stensjö dess karaktär. Hök-
mossen i byns södra del. Foto: Mats Widgren, juli 2018.

Figur 7. Större delen av åkermarken på Stensjö används i dag som fodervall. 
Foto: Mats Widgren, juli 2018.
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Hårdvallsäng

Större delen av Stensjös slåttermark bestod av madängar och sidvalls-
ängar (se nedan). Men de äldre kartorna ger också tydliga bevis för att 
även hårdvallsängen på torrare mark brukades. Där fanns de för regio-
nen typiska ängsträden lind, ask, vildapel, ek, björk samt hassel. Dessa 
finns också i dag, men är i Stensjö osystematiskt spridda över inägorna. 
Fältskiktsfloran i dagens betade gräsmarker är rik på arter som är ge-
mensamma för ängs- och betesgrässvålar, men mer specifika ängsarter 
som finns i regionen i övrigt har inte hittats på Stensjö. Det gäller t.ex. 
brudsporre, tvåblad och svinrot. Centralt i inägomarken öster om byn, 
längs många åkerrenar och längs infartsvägens renar kommer slåtter med 
skärande redskap att ske i mitten på juli.

Madängar och sidvallsängar

De äldre kartorna visar tydligt att de tidvis översvämmade madängarna 
längs Virån var en av de viktigaste förutsättningarna för byn. När Virån 
på vårarna svämmade över leddes också en hel del vatten vidare i ett 
separat flöde genom sankmarker omedelbart öster om byn. Detta vat-
tenflöde var underlaget för sidvallsängarna som drar som ett stråk ge-
nom byn. Den som besöker Stensjö på vintern och förvåren kan ofta se 
hela den centralt belägna Hemängen omedelbart öster om parkeringen 
översvämmad. Från maderna och sidvallsängarna skördades främst olika 
högvuxna starrarter. Äldre övergivna madängar längs Virån i norr och 
söder kommer att tas upp och slåtter ske i början på augusti. Sammanlagt 
kommer på det sättet över 4 hektar mad- och sidvallsängar att hävdas på 
Stensjö. De kommer att bli något av ett särmärke för Stensjö i förhållande 

Figur 8. Längs vägrenarna, som regelbundet slås, har den gamla floran från ängs- 
och betesmarker bevarats. Foto: Mats Widgren, juli 2018.

Figur 9. Den rödlistade bastardsvärmaren är karaktäristisk för det äldre jord-
brukslandskapet och söker föda på nektarrika ängsväxter som här åkervädd. 
Foto: Mats Widgren, juli 2018.
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till andra delar av Småland där framför allt hårdvallsängen står i fokus 
för naturvård och bevarandeåtgärder. 

Naturbetesmarker

Sammanlagt ca 65 hektar hävdas i dag genom bete. Den sammanhäng-
ande hävden av hagarna i Stensjö i över 50 år har gett ett rikt biologiskt 
kulturarv. Betesfållorna är av olika karaktär vad gäller jordtäcke och 
markfuktighet. Det skapar stor variation och ökar överlevnadsmöjlig-
heten för gräsmarkernas olika arter.

Det är framför allt genom sin stora sammanhängande areal av natur-
betesmark som Stensjö sticker ut mot de många andra mindre fickor av 

Figur 10. Den centralt belägna Hemängen dikades och uppodlades till åker vid 
1900-talets början, men brukas i dag som madäng. Under snösmältningen över-
svämmas den ofta av Viråns vårflod. Foto: Mats Widgren, den 3 maj 2018.
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naturbetesmark som finns i Smålands skogsbygder. Skötselplanen för 
Stensjö kulturreservat innebär att vissa delar av naturbetesmarken ska 
omföras till slåttermarker av olika slag. Samtidigt kommer både förslyade 
hagmarker och ren granskog, som var hagmarker vid förra sekelskiftet, 
att röjas och återfå sin gamla markanvändning.

Vägval 3: Skogen

Åker, äng och betesmark uppgår i Stensjö till ca 80 hektar. Redan den 
arealen är stor i jämförelse med liknande kulturreservat i södra och mel-
lersta Sverige. Det är egentligen bara Äskhult med sina 138 hektar som är 
större. Men Vitterhetsakademiens fastighet i Stensjö uppgår sammanlagt 
till 576 hektar. En väsentlig fråga som vi har haft att ta ställning till är om 
hela eller delar av det som i dag är skog ska ingå i kulturreservatet.

Figur 11. Samma parti av Hemängen efter slåtter. Foto: Mats Widgren, den 1 juli 2018.
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Sett utifrån ett historiskt perspektiv är förstås svaret enkelt. En by är 
inte bara bebyggelse – en by var i äldre tid en fungerande samfällighet i 
inägor och utmark där utmarken var en viktig del av helheten. Ska vi för-
stå Stensjös marker och kunna berätta om byn i äldre tid måste vi också 
kunna använda utmarken och skogen som ett exempel.

Men i den bedömningen måste vi också ta ställning till hur skogen 
ser ut i dag. När Riksantikvarieämbetet och Vitterhetsakademien tog 
över Stensjö på 1960-talet sågs skogsintäkterna uppenbarligen som en 
del av det ekonomiska underlaget för att kunna fullfölja byggnadsvård 
och landskapsvård. Vid den tiden var diskussionen om kalhyggen ännu 
inte utvecklad på samma sätt som den kom att bli under 1970-talet och 
sommaren 1962 stämplades ett stort område av skogen väster om byn för 

Figur 12. I de vidsträckta naturbetesmarkerna sydväst om byn är enen ett av ka-
raktärsträden. Stensjös ryafår på bete. Foto: Mats Widgren, maj 2018.



121m a t s  w i d g r e n

avverkning. Vitterhetsakademiens hygge gick dock inte obemärkt förbi. 
Oskarshamnstidningen innehöll den 14 september 1962 följande rubrik 
”Skog för nationalpark” skövlas hårt. Riksantikvarieämbetet kalröjer i 
Stensjöskog. Det var Svenska naturskyddsföreningens ombud i Kalmar 
län som hade slagit larm och som också i en skrivelse till föreningen hem-
ställde om att man skulle undersöka möjligheterna att få hela Stensjös 
urskog fridlyst (se även Dagens Nyheter, den 20 september 1962). Det 
rörde sig om en del av skogen som bl.a. innehöll granar upp till 37 me-
ters höjd och dessutom både havsörnsbo och duvhöksbo. Förhållandet 
anmäldes i Vitterhetsakademiens förvaltningsutskott men föranledde 
ingen åtgärd. Vintern 1962–1963 avverkades området, den s.k. Lomsko-
gen vid Betsjöns strand. På flygbilden från juli 1963 ser vi resultatet: ett 
uppskattningsvis 25 hektar stort hygge (se Fig. 13.). Det var alltså Vit-
terhetsakademien som stod för det första stora trakthygget på Stensjös 

Figur 13. Flygbild i juli 1963. Det ljusare partiet till vänster är resultatet av den 
stora skogsavverkning som skedde i den s.k. Lomskogen vid Betsjöns strand un-
der vintern 1962–1963. 
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mark och sedan dess har skogen brukats med moderna metoder d.v.s. 
ofta med stora trakthyggen. Det har fått till följd att skogen i Stensjö till 
större delen består av likåldriga avdelningar av skog som alla är yngre än 
60 år. Från början planterades tall, men efterhand nästan enbart gran 
(Wadstein 2018).
 Även om enkelskiktad och likåldrig barrskog dominerar så har skogs-
bruket på Stensjö trots allt inte genomförts så effektivt att lövskogen helt 
har utraderats. Det finns fortfarande ganska stora områden med bland-
skog och vissa områden med olikåldrig skog som ser ut som det kan ha 
g jort vid 1800-talets slut. Dessutom förvärvade Vitterhetsakademien 
2013 ett 51 hektar stort skogsskifte i grannbyn Skrikebo, med betydande 
bestånd av över 100-årig tallskog lämplig som byggnadstimmer.
 Frågan om skogen har naturligtvis också en ekonomisk dimension.  

Figur 14. Planterad ca 50-årig tallskog. Den vanligast förekommande åldersklas-
sen i Stensjös skogsmark är 41–60 år, vilket återspeglar skogsavverkningen från 
1960-talet och framåt. Foto: Mats Widgren.
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I dag täcker skogsintäkterna dock bara ca 10% av Akademiens kostnader 
för att driva Stensjö. Efter ett grundligt underlag från Skogsstyrelsen 
(Wadstein 2018) har Akademien kommit fram till att det är möjligt att 
genom en långsiktig omvandling ge skogen den karaktär den hade vid 
slutet av 1800-talet, före det omfattande kommersiella skogsbruket. Det 
innebär en långt mer blandad och åldersmässigt flerskiktad skog än den 
moderna produktionsskog som i dag dominerar på Stensjö. Omställ-
ningen kommer också, åtminstone inledningsvis, att generera intäkter 
på samma nivå som de senaste åren. 

De historiska kartorna ger inte lika tydlig information om skogen som 
om inägorna. Men det framgår ändå att utmarken närmast bebyggelsen 
dominerades av lövträd och hade ett förhållandevis stort betestryck, 
medan utmarken längre ut från bebyggelsen dominerades av barrskog. 
Det har lagt grunden till två olika målbilder för skogen som vi har valt att 
benämna hagskog respektive timmerskog. 

Hagskog

Begreppet hagskog användes av Crælius (1774) för att beskriva de skogar 
som låg närmare bebyggelsen och var kraftigt påverkade av svedjebruk 
och bete. På 1815 års skifteskarta betecknas stora områden närmast byn 
som ”hagar och betesmark”. Av generalstabskartan från 1875 framgår att 
dessa områden dominerades av lövträd. I dag finns där en stor variation. 
Här ska skogen återföras till ett 1800-talstillstånd genom borthuggning 
av gran, utglesning och luckhuggning. Målbilden är gräsrika trädbäran-
de hagskogar eller skogsbeten, i vissa fall mer lika hagmarker än skog, i 
andra fall mer slutna men luckiga skogar med ett glest träd- och buskskikt 
med i huvudsak tall, björk, gran, en och klibbal, och även inslag av ek 
och andra lövträd. Det innebär alltså betydligt mer björk och mindre 
andel gran jämfört med i dag. Våren 2019 förbereddes det första området 
för skogsbete i en sluttning ner mot Stärringen och under åren fram-
över kommer stora delar av skogsskiftet närmast byn att öppnas upp för 
skogsbete av den karaktär som präglade Sydsveriges skogar i äldre tid. 
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Timmerskog

På det tidiga 1800-talets kartor betecknas stora delar av utmarken längre 
bort från byn som ”skog”. På generalstabskartan 1875 är dessa områden 
barrdominerade. I dessa områden ska skogen i första hand användas för 
att producera byggnadsvirke, gärdesgårdsmaterial, ved och andra nyt-
tigheter för gårdens behov. Vid skötseln kommer även en hel del virke att 
falla ut till avsalu. Skötseln ska inte i första hand syfta till att öka skogstill-
växten. Flera av de metoder som används vid hyggesfritt skogsbruk kan 
vara lämpliga. Exempel på åtgärder i dessa områden är gallring, luck- och 
blädningshuggning, röjning, och plockhuggning. Andra åtgärder kan 
vara t.ex. lövtäkt, svedjebränning och bleckning för att skapa tjärtallar. 

Kunskaps- och utvecklingscentrum

Landskapsvård av det slag som bedrivs på Stensjö är en kunskapsinten-
siv aktivitet. Det gäller både praktisk kunskap om äldre hävdformer och 
förståelse för dess historiska sammanhang. Verksamheten måste också 
följas upp med dokumentation och forskning för att effekterna av den 
ändrade hävden ska kunna övervakas. Ägaren och förvaltaren är dess-
utom en akademi som har som syfte ”att främja forskning och annan 
verksamhet inom humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskap-
liga och samhällsvetenskapliga discipliner samt kulturmiljövård”. 

Därför är den andra målsättningen för kulturreservatet Stensjö följan-
de: Stensjö ska vara ett kunskaps- och utvecklingscentrum för historiskt 
landskapsbruk och biologiskt kulturarv.
 På Stensjö ska finnas praktisk kunskap om vård och hävd av trädgård, 
åker, äng och betesmark och skog med de metoder och arbetsprocesser 
som tillämpades före traktordriften och det moderna skogsbruket. Som 
ett led i uppbyggandet av kunskapscentret ska Vitterhetsakademien ock-
så främja forskning om det historiska jordbrukslandskapet och biologiskt 
kulturarv och samverka med forskningsinstitutioner som bedriver sådan 
forskning. Därför vänder vi oss till universitetsinstitutioner och andra 
utbildningar med en inbjudan om samarbete, praktiktjänstgöring och 
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studiebesök. På Stensjö finns också möjligheter att samla studentgrupper 
och mindre konferenser med övernattning. Förhoppningen är att det ska 
dra till sig konferenser med anknytning till landskapsvård och att fler av 
Vitterhetsakademiens övriga konferenser ska förläggas till Stensjö. 

Hand i hand med detta ska en ökad satsning på publik verksamhet 
mot skolor och allmänhet ske samt även mer specialiserade verksamheter 
som exempelvis tematiska vandringar och kurser i praktisk landskaps- 
och byggnadsvård. Ett led i detta arbete är även att sprida kunskap om 
historiskt beprövade, och även i våra dagar, väl fungerande arbetssätt, 
material och metoder. 

Figur 15. På Betsjönäset avverkades skog 2016 på trasiga vindfällemarker efter 
stormen Gudrun 2005. Sommaren 2017 påträffades här flera exemplar av blom-
mande svedjenäva (Geranium bohemicum). Svedjenävans frön kan vila i många 
decennier och aktiveras bara av stark hetta eller mekanisk skada. 
Foto: Tomas Ljung, se mer i Ljung 2018. 
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Slutord 

Att uppgradera skötseln av Stensjö på det sätt som föreslås här är ett 
vågat, kostsamt och stort projekt. Stensjö by kommer att bli det största 
av de kulturreservat i Syd- och Mellansverige som är inriktade på det 
gamla odlingslandskapet. Målet att närmare 500 hektar skog ska omfö-
ras och skötas på ett sådant sätt att det ger en bild av skogens utseende 
vid 1800-talets är unikt. Det finns fragment av bondeskog av detta slag i 
anslutning till många av de mindre kulturreservaten och det finns omfat-
tande områden med skogsmark i naturreservat och ekoparker. Men där 
står bevarandet av den biologiska mångfalden i centrum. I Stensjö är 
det skogen som kulturminne och det historiska utnyttjandet som står i 
centrum. Uppgiften som Vitterhetsakademien i och med detta tar sig an, 
skär på ett utmanande sätt genom humaniora och naturvetenskap och 
kommer att kräva tvärvetenskapliga insatser i uppföljning, dokumenta-
tion och forskning.

Karl Alfred Gustawssons insats på Stensjö var epokgörande och nyda-
nande i att lyfta fram landskapets helhet som ett kulturminne. Men vi 
måste också konstatera att en del av de åtgärder som genomfördes under 
1970-talet och senare inte skulle ha kunnat ske i dagens kulturreservat. 
Gustawsson införde både traktorbruk och trakthyggen i ett övergivet och 
välbevarat sekelskifteslandskap. När vi nu sätter nya mål och föreslår nya 
metoder för landskapets bevarande gör vi det med de kunskaper och med 
den bevarandesyn som hör 2010-talet till. 

Vi måste vara ödmjuka inför att våra synsätt och våra förslag också är 
tidsbundna och kommer att behöva omvärderas. Endast ett fortlöpande 
kunskapsuppbyggande i nära samverkan mellan Stensjös personal, byg-
dens lokala kunskap och universitetsforskning kan säkra att hävden på 
Stensjö by inte stelnar.

Föredrag den 2 oktober 2018
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 1. Muntlig uppgift från Åke Lundqvist, Djurhult, vars far sedan sålde en ny traktor 
till Vitterhetsakademien 1965.

 2. Dessa dokument liksom de andra utredningar som g jorts inför kulturreservatsbil-
dandet finns tillgängliga på http://www.vitterhetsakademien.se/kulturfastigheter/
stensjo_by/kulturreservat.
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