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med kartering av dagens hägnader och markanvändning.
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Undersökningsområde
Arbetet med den detaljerade historiska kart- och
landskapsanalysen av Stensjö by har i huvudsak skett inom
det område som visas i kartan. Området är ca 350 ha stort
och omfattar hela dagens hägnadssystem och samtliga
hävdade åkrar. Då en av Stensjös värden ligger i den
omfattande och sammanhållna hävden av ägan i sin helhet
föreslår jag att hela utsnittet behandlas i kommande
skötselplan och förslag till kulturreservat.

5

Höjdmodell
Ortofoto 2013
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Naturgeografi och topografi:
Stensjö by ligger skogsbygden i sluttningsområdet till Småländska höglandet. Landskapet karaktäriseras av
många små sjöar och stor brutenhet med moränjordar och kalt berg. Vi befinner oss under HK vilket resulterat i
att jorden svallats ner i sprickdalarna. De naturgeografiska förutsättningarna gör att åkrar och ängar var små och
låg spridda i de smala dalgångarna. Området hade en karaktär av småskalighet.

Stensjö by – kort bakgrund

Ägare:
Stensjö by anlades troligen strax efter 1320. Den nämns första gången i en jordebok från 1351. Gården hörde då
till det stora godskomplexet Grönskog i Fliseryd socken som ägdes av Israel Birgersson bror till Heliga Birgitta.
Senare kom den att tillhöra Vasaätten och därefter kronan som 1639 sålde Stensjö till Bengt Bagge av Berga.
1690 köpte fru Wendela Hammarskiöld på Tuna Stensjö av Bagges son. Omkring år 1730 sålde Hammarskjöld
släkten Stensjö nr 1 och nu börjar hemmansklyvningen ta fart och byn att bildas. Sedan 1500-talet brukades
Stensjö nr 2 av arrendatorer och Stensjö nr 1 ägdes oftast av sin brukare. År 1750 fanns ca 30 personer boende i
byn. Under 1800-talet fanns sju bostadshus i byn och sex-sju torp och tre backstugor. Enligt husförhörslängden
fanns 1853, torp och backstugor medräknat, 24 hushåll med sammanlagt 166 personer på Stensjö. Att jämföra
med antal personer som bor eller arbetar i byn idag. I sju generationer kom Stensjö nr 1 genom arv och köp att
stanna inom samma släkt fram till att jordbruket lades ner på under mitten på 1900-talet. Tack vare professor
Erik Stensiös intresse för sin barndoms by får Kungl. Vitterhetsakademien genom en donation möjlighet att köpa
byn 1963. Därefter har ett omfattande arbete skett ”för att återvinna den gamla landskapsbilden.”
Försörjning och markanvändning:
Socknens invånare har i varierande grad haft sin försörjning av en kombination av boskapsskötsel, jordbruk,
skog, jakt och fiske. Från mitten av 1700-talet skedde en kraftig befolkningsökning och jordbruket fick då en allt
viktigare roll i försörjningen. Stensjö beskrivs som ett typiskt skogshemman. Stora arealer men den fasta
åkerytan var liten. Svedjebruket har dock troligen haft stor betydelse. Slåtter från våta ängarna har varit viktig då
stenbundenheten har gjort att fastmarks ängarna var få. Hamlingen var ett viktigt komplement.

Åker, hamlat träd och hankgärdesgård
Foto: Annika Strandin Pers 2015

Kombinationen skog och vattenkraft var viktig för försörjningen. Skogen nyttjades för svedja, bete, ved och virke.
Det finns även lämningar av kolbottnar och tjärdalar. Konflikter under 1700-talet kring hygge för avsalu visar att
skogen var mer än en resurs för det egna hushållet. Vid Virån och Långsjöbäcken har det funnit flera kvarnar.
1709 finns både sågkvarn och mjölkvarn i Långsjöbäcken. På 1850-talet anlades ett tegelbruk och 1890-talet
byggdes en cirkelsåg som båda var beroende av vattenkraften. Till gården har också funnits smedjor, bastur,
fiske, svaljordar, fruktodling och trädgårdsodling.
Mina reflektioner:
Stensjö inte en isolerad ö i skogen:
Var låg kyrkan, skolan och andra platser som ofta besöktes?
Jag vill tydligare få med Stensjös produktion i relation till en lokal och regional marknad.
Stensjö inte en avfolkad plats:
Befolka platsen och visa på familjernas vardag och mångsyssleri för försörjning.
Visa karta med alla byggnader och dess funktioner lador, smedjor, bastur, undantag, uthus, torp, backstugor
m.m.
Låt besökarna ”möta” människorna och aktiviteterna på platsen.

Källor:
Gustawsson, K.A. Kvarning, L-Å. 1976 Stensjö by ett
levande kulturminne
Roeck Hansen, B.(red.) (2008). Stensjö: en småländsk
småbrukarby under förindustriell tid. Stockholm: Kungl.
Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien
Strandin Pers, A. 2012 Mark i marginalen drivkrafter,
pionjärer och myrodlingslandskap.
Berg, Johan, Jansson, Ulf & Wästfelt, Anders (2006).
Landscape, history and people in a
geographical perspective: studies of land-use, settlement
and livelihood in Oskarshamn and
Forsmark. Stockholm: SKB
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Åkermarken ligger till största
delen inom hägnaderna och
samtliga sås med
grönfoder/vallodling samt
efterbetas. Två viltåkrar.

Markanvändning 2015

Ängsmark dagens enda
ängsmark är sidvallsängen
Hemängen.
Hagmark betas av byns 8 kor
+kalvar och 35 tackor med lamm
samt 4 hästar.(grisar)
Skogsmarken nyttjas för jakt och
virke

Tomt och trädgårdsmark
Innehåller till största delen
klippta gräsmattor och röjda
gräsytor

Vägrenarna slås en gång/år.
Hamling sker av ca 30 träd.
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Framtida markanvändning
Sammanfattning av den förslagna markanvändningen
som beskrivs i rapporten..

Äng:
• Ljusgröna ytor sidvallsäng, ca 4,8 ha
• Mörkgrön yta prio 1 hårdvallsäng, ca 2,3 ha
prio 2 hårdvallsäng ca 1,4 ha
• Vägrenar och åkerenar ökad slåtter
Åker:
• Skrafferad åker läggs igen vid omdikningsbehov
• Orange mindre åkrarna vid bycentrat återupptas
• Röd yta vid torpet kålgård/ trädgårdsodling
Hägnader:
• att hägna av Stugulyckan från Hemängen.
• att hägna mellan Mellanängen och Hemängen.
• att åkrarna efter vägen hägnas.
• att hägna av Stenbäcksmossen från vägen
Hamling:
• ökat antal hamlade träd (Träthult har 300 hamlade träd)

Målbild är det sena 1800-talets - tidiga 1900-talets
landskap, det skapar en rimlig helhet med de bevarade
husen. Vid tiden var fortfarande både åkrar och ängar
betydelsefulla för försörjningen.
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Markanvändning 2015
Karta 1800
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Markanvändning 2015
Karta 1940
Dagens åkrar :
• Enskilda åkrars utbredning liknar 1940 års kartbild
dvs traktoranpassat
• Små åkrar i och vid byn samt ute i markerna är övergina
• Stora ytor uppodlade våta ängar väster om Stärringen
är idag övergivna
• Äng vid Sågen nyligen uppodlad
Dagens hägnader :
• Följer åkrarna enligt 1940 års utbredning
dvs ett traktoranpassat gärdesgårdshägnadssystem
• Utgör gräns mot Stensjö 1
• Följer vägen
• Hägnar betesmarker

11
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Ängsmarker
Tidigare ängsmarker

Överlägget visar ängsmarkerna i kartan år 1709 och sekelskiftet 1800.
13

Hårdvallsäng
Stensjös läge utmed Virån, dess biflöden och översvämningsmarker gör att ängarna till
största delen har varit våta. Övrig mark är mycket stenbunden och i kartan från 1709
finns bara en fastmarksäng, nr 4 som beskrivs som hård -och staggvall se kartan nedan.
Ängen ligger inom och kring det som beskrivits som byns äldsta åkrar, Brolyckan och
Oxelåkern samt kring Lönnflaten och Kvarngärdet. I ortofotot visas ängen med den
utbredning den hade år 1800.
Det är svårt att avgöra om ängarna har identisk utbredning vid de olika karteringarna men
klart är dock att här finns en av Stensjös få ytor, som kan beläggas via den historiska
kartanalysen, som varit i bruk som hårdvallsäng vid båda karteringarna 1709 och 1800.
Längre bort från bycentrat finns även några få hårdvallsängar i kartan 1800 som senare
uppodlats till åker tex Dala vid ladan, 1,3km från bytorget.

Inom den visade ängsytan finns några av de ängsytor som M. Aronsson beskrivit som
värdefulla i sin redovisning 2013. Döderhults naturskyddsförening håller återkommande
botanikkurser på Stensjö och besöker då detta område.
Eftersom det funnit mycket lite hårdvallsäng och det med största sannolikhet
kompenserats med hjälp av att slå andra tillgängliga ytor så som backar, åkerrenar,
vägrenar samt hamling för lövfoder bör det arbetet hanteras i kommande planer.
Lövskördens betydelse vid missväxt och som betalning på Stensjö finns beskrivet under
1860- och 1880-talet.(S. Fagarlund i Rock Hansen (red) Stensjö 2008) (se även M.
Aronsson 2013)
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Mårten Aronsson har i sin inventering pekat ut en ängsbacke inom Gatmossens hägnad som inte har haft beskrivningen äng i de historiska
kartorna men som ur biologisk/botanisk synvikel är anses värdefull då dess flora visar att den troligen varit i bruk som ängsbacke.
Med en restaurering dvs återupptagen hävd av åkerrenarna i Gatmossen och Stensbäckmossen och ängsbacken i Gatmossen skulle den övre
vägen väster ut från bytomten kunna utgöra en del av en guidad promenad med en skriftlig guide för besökare. Hävden skulle förenklas om
man hägnade av söder om Stenbäcksmossen, dragningen återfinns i kartan 1800 och 1850.

Ny hägnad Stenbäcksmossen

Turen kan innehålla information om:
• de hamlade träd som kan ses bl.a. vid vägskälet.
• vägrenarnars flora (enkel guide med några exempel på växter)
• de öppna betesmarkerna på båda sidor om vägen
• Stensiös gård som ligger utanför bytomten och här skulle det vara möjligt att berätta om hur byn räddas. En viktig del av platsens historia.
• de små flikiga åkrarna vid gården (om de åter plöjs upp)
• läget för backstugan i södra backen vid vägen. (för att visa på andra grupper än jordägarnas historia på Stensjö)
• ängsbacken med dess flora
• Mossodlingarna Gatmossen och Stensbäcksmossen (det sena 1700-talets mossolingar som mycket sällan brukas idag)
15

Sidvallsäng
Central vid bycentrat ligger den stora fuktiga Hemängen, nr 5 och 6 i kartan från 1709. I Stortskiftes-kartan,
ca 1800, kallas hela ängen Hemängen och senare verkar flera namn ha funnits då den i Gustawsson och
Kvarnings bok Stensjö by nämns som Norra, Mellan- och Hemängen.
Ängen har ett centralt läge och har haft stor betydelse för försörjningen det är därför lämpligt att den i sin
helhet återfår sin funktion som äng. Sidlänta ängar gav god avkastning och man kan se exempel där nya
bosättningar tex torp lokaliserats i anslutning till kärrängar. Det visar på betydelsen dessa marker haft och
detta förklarar också varför de inte odlas upp före de mindre och mer avlägsna mossar och kärren under
1700-talets slut.
Idag beskrivs den nedre delen av Hemängen som sidvallsäng. Kartanalysen visar att den delen av ängen
dikades och uppodlades till åkermark någon gång mellan 1851-1942. Efter 1980 har den åter tagits i bruk som
sidvallsäng. Mellanängen uppodlas till åkermark någon gång mellan 1940-1980 dvs efter den tidsperiod som
markerna skall återspegla. Baserat på kartanalysen är det prioriterat att återställa även de övre delarna till
äng för att återskapa sidvallsängen i sin helhet.
Det kan vara motiverat att återställa hägnaden mellan Hemängen och Mellanängen. Både karta 1709 och
1800 finns denna hägnad utgjorde en gräns mellan norra och södra gärdet i inägorna.

Höskörd i Norra ängen
Foto: Erik Stensiö ca 1910-1920

Ortofoto 2013 med dagens hägnader och byggnader inritade. Rödmarkerat område
är Norra ängen och Mellanängen. Kraftigare svart hägnad mot resterande delen
av Hemängen i söder är den föreslagna nydragningen baserad på kartanalysen.
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Norra ängen och Mellanängen 1709

Norra ängen och Mellanängen ca 1800

Norra ängen och Mellanängen 1942

Norra ängen och Mellanängen 1980

Slåtter i Mellanängen
Foto: Erik Stensiö ca 1910-1920
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Slåtter i Mellanängen
Foto: Annika Strandin Pers 2015
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Kartan visar de sidvallsängar som var i
bruk under 1800-talet och som tillhör
det område med våta ängar som
inägorna centrerats runt. Största delen
dessa ängar finns även i kartan år 1709.
Sidvallsängarna hade en central
betydelse i byns tillkomst och
försörjning före uppodlingen och de
borde därför, beroende på vilken
period som väljs som riktmärke för
utformningen av landskapet kring
bebyggelsecentrat, delvis eller i sin
helhet återställas till ängsmark.
Den ljusgröna ängen är den del av
Hemängen som idag är byns enda äng.
De övriga är idag i bruk som åkermark.
Den övre delen av Hemängen har
beskrivs tidigare i texten. Ängen som
ligger under Hemängen på båda sidor
om vägen mot sågen, Hultet, har varit
äng fram till efter karteringen år 1980.
Här finns alltså Stensjös senast
uppodlade ängsmark.
Stora och Lilla Dalängen vid Stärringens
strand kunde troligen uppodlas till åker
som ett resultat av sjösänkningen vid
sekelskitet 1900 men är fortfarande
periodvis ställda under vatten i de lägre
delarna.
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Invallning Virån
Vid Virån norr om bytomten öster om Kovenerna finns en vall vid Virån. Vallen nämns varken i
de tidigare beskrivningarna av Stensjö by eller i kartorna. Vallen kan antingen vara gjord för att
förbättre de våta ängarna utanför vallen alternativt är den byggd för att hindra vattnet att välla
in över den lågt liggande tidigare ängsmarken och mossodlingen Kovenerna, likt exemplet från
Misterhult i den historiska kartan.

Karta över uppodlingar på Wirbosäteri från 1791. Visar Stora
Mossen som 1771 både dikats och vallats in mot Virboån men som
krävde omfattande förbättringsarbeten både 1776 och 1788. Källa:
Strandin Pers 2012 Karta, RA Virbo gårds arkiv.

Odaterad invallning av Virån i norra delen av undersökningsområdet vid Kovenerna.
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Åkermarker
Uppe på kullen vid Backstugan som antas vara byns äldsta bebyggelseläge finns flera äldre
fossila åkrar som inte finns i kartan 1709 samt en smal kärrväg som går från dagens åkrar
upp mot kullen.

Rågen mejas på Kvarngärdet
Foto: Erik Stensiö ca 1910-1920

Idag brukas åkrar av skilda ålder på Stensjö. Den äldsta fasta åkern ligger på den tidigare
inägomarken. Under 1700-talet ökade Stensjö bys fasta åkerareal markant från ca 1,96 ha
år 1709 till ca 29,9 ha vid 1700-talets slut. (Beräkning utifrån karteringarna andra uppgifter
förekommer.) Uppodlingen skedde till stor del på utmarkern genom dikning och uppodling
av små ytor så ofta hade mossnamn. Det skedde i områden som tidigare beskrivits som
svedjemark men också genom nya torpetableringar längre ut på utmarken. Det sena 1800talets och tidiga 1900-talets uppodling skedde i till största delen genom uppodling av
ängsmarkerna, genom nya större eller mer krävande mossodlingar och på nyvunna marker
genom sjö-sänkningar. Under 1800-talet genomfördes två stora sjösänkningarna av
Långsjön och Betsjön och Stärringen sänktes vid sekelskiftet 1900.
Ett målen med Stensjös återskapande var att visa på ett landskap där markerna och
byggnaderna tillsammans utgör en helhet och målet beskrivs som ”småländsk by med det
gamla kulturlandskapet i hävd”. (Gustawsson & Kvarning 1976) Ett omfattande arbete och
stora resurser är nedlagt för att skapa detta och med det som utgångspunkt bör man
återgå till ett åkerbruk med traditionella grödor.

Linryckning på Stenbäcksmossen
Foto: Erik Stensiö ca 1910-1920

”Sådden sker även nu med häst”
Foto: K.A. Gustawsson Kvarngärdet 1964
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Befintliga åkrars ålder

Kartan visar enbart dagens åkrar och deras ålder d.v.s. när de olika ytorna finns karterade första gången.
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På Stensjö sker, liksom jag tidigare visat i studien av Misterhult, en omfattande uppodling av de mindre mossarna under
1700-talets andra hälft. Det kan finnas en koppling till de hinder som lades för svedjandet under den här tiden. M
Hammarskiöld beskriver under 1770-talet hur han genom att hindra svedjandet fått sina underlydande bönder att börja
nyodla. Men det är inte bara på godsens gårdar som ny- och mossodlingen tar fart. Under 1700-talets andra hälft
förekommer mossodling i så gott som samtliga karterade byar i Misterhult.
Att de näringsfattigare mossarna valdes före de mer näringsrika kärrängarna vid nyodlingen har sin förklaring i
kärrängarnas betydelse för försörjningen. Kärrängarna kom att uppodlas vid mitten av 1800-talet då ängsbruket
ersattes med vallodling.
Efter odlingsmaximum som kan ses i 1940-års karta läggs i Döderhult socken mer än hälften av åkerarealerna i gen.
De nya större sammanhängande åkrarna på de tidigare ängarna är ofta i fortsatt bruk, medan näst intill samtliga äldre
mindre åkrar överges.

Exempel på igenläggning av åkermarker efter 1940
Hägnads by Misterhult socken.

Avslutningsvis kan konstateras att Stensjös upprätthållande av hävden av de små mossodlingarna från 1700-talet bör
lyftas fram vid en värdering inför en kulturreservats ansökan. De utgör ett värdefullt exempel från en tid då alla
tillgängliga marker nyttjades för odling.

Figuren visar exempel på hur mossar och kärr
brukats och karterats från 1600-talets slut fram
till idag.
Misterhult socken i Strandin Pers 2012

Källa: Strandin Pers, Annika (2012). Mark i marginalen
[Elektronisk resurs] : drivkrafter, pionjärer och
myrodlingslandskap. Diss. Stockholm : Stockholms
universitet, 2012
Jansson, Ulf, Berg, Johan & Björklund, Annika (2004). A
study on landscape and the historical geography of
two areas-Oskarshamn and Forsmark. Stockholm: SKB
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Överlägg åkermark
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Kartöverlägg som med ortofoto från 2013 som bakgrund visar dagens åkermark och åkermarken från kartan 1709.
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Kartöverlägg som med ortofoto från 2013 som bakgrund visar dagens åkermark och åkermarken från kartan år 1800.
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Kartöverlägg som med ortofoto från 2013 som bakgrund visar dagens åkermark och åkermarken från kartan 1942.
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Uppodling av åkermark 1709-1800

Äldre åker före 1709

Ny åker mellan 1709-1800

Norra gärdet

Lönflaten
Kvarngärdet

Månsmossen
Oxelåkern

Gatmossen

Kalvhagsåkern
Stenbäcksmossen

Tomtmossen

Nykärret

Kärråkerlyckan
Bråtlandet
Mellanlyckan
Mellanlyckemossen
Torpmossen
Bodlyckan
Fähusåkern
Stuglyckan

Ladlyckan
Dalslyckan

Lilla och Stora Dalmossen
Vadlyckan

Landsvägsmossen

Till största delen nyodling i myrar
I kartbladet från 1942 har de äldre åkrar som fortfarande brukas markerats. De inom svart ring finns redan på kartan 1709 och de inom vit ring tillkom och karterades på storskifteskartan ca 1800.
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Uppodling av åkermark efter år 1800

Ny åker mellan 1800-1942

Ny åker efter 1942

Till viss del nyodling av myrar men till största delen uppodling av ängar
I kartbladet från 1942 har de nyare åkrar som idag brukas markerats. Svart ringar markerar åkrar tillkomna mellan 1800 och 1942. Den övre vita ringen markerar övre delen av Hemängen som uppodlats
till åker mellan 1940 och 1980. Den nedre vita ringen markerar ängen vid sågen som idag brukas som åker och troligen uppodlats efter 1980 då den inte karterats som åker i någon av de använda kartorna.

Åker 1709

Åker 1800

Åker 1942

Åker 2015

Förslag upptagning av åker
För att tydligare visa på skillnaden mellan de äldre åkrarna (små) och ängarnas
(stora) storlek kan det vara motiverat att åter bruka någon av de små åkrarna
vid bycentrat. Med tanke på den publika verksamheten är det ett bra läge.
Närheten till byn kan också bidra till att grödorna undkommer vildsvinen.
Det finns tre åkrar vid bycentrat och en vid Backstugan på kartan 1800
• Kålgården vid Torpet nr 12. (åker även 1942)
• Stugulyckan nr 13 (åker även 1942, idag delvis parkering)
• Ladugårdslyckan nr 14 (idag hästhage)
• Broåkern nr 6 vid nedanför Backstugan. (åker även 1942)
Förslagvis plöjer man och sår någon traditionell gröda på Ladugårdslyckan alt.
Broåkern med traditionella metoder som en del i den publika verksamheten.
Kålgården vid Torpet skulle kunna användas för trädgårdsodling.
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Förslag framtida igenläggning av åker

Omdikning av Bråtlandet
Foto: K.A. Gustawsson 1967

Som ett alternativ till eventuell kommande
omdikning som påverkar bruket av Hemängen
som våtmarksäng borde man överväga att
lägga igen mossodlingen i Kovenerna. Den
omfattade och kraftiga dikning ett långvarigt
bruk av mossodlingar kräver kan inkräkta på
Stensjös övriga syften. Kovenerna tillhör de
yngsta odlingarna på Stensjö.
32

Hägnader
Dagens hägnadssystem på Stensjö består av 17 km
hankgärdesgård med 70 grindar varav några saknar grind.
Vid vägen upp mot byn finns något avsnitt stenmur och
halvgärdesgård.

Foto: Erik Stensiö ca 1910-1920

Vid sädesmagasinet
Foto: Eric Stensiö ca 1920
Dagens homogena hägnader ger, sammantaget med husens och bytomtens
ambitiösa underhåll, en känslan av ett tillrättalagt landskap. I byn skulle en
variation av olika hägnadstyper som visar på att den tillkommit under olika tider
och med olika funktioner minska detta. Bilder visar två typer av hägnader som
idag är borta.

Bilderna till vänster visar två olika
tillfällen då Stensjö by förekommit i
mediala sammanhang. Båda gångerna
har säkert gärdesgårdarna spelat roll för
valet av plats. Det säger något om hur
platsen uppfattas av utomstående.
Stensjös hägnader har stor betydelse för
platsens karaktär och därför blir det
viktigt att man i planeringen har en
förståelse för dess tidigare funktion och
en genomtänkt plan för dess utformning.
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Hägnadssystemet för Stensjö by 2015

Hägnadssystemet för Stensjö by 2015
Röda markeringar visar de 70 grindar eller öppningar som finns i hägnadssystemet

Hägnader 1709
I kartan benämns den övre hägnade delen och de två mindre
hägnaderna söder om bytomten som Gärdet.
I den stora hägnaden nedanför dem ut med ån är åkrarna
hägnade separat. Fägatan har sin början vid hussymbolen och
kålgården och öppnar sig mot utmarken i väst.
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Hägnader 1800

Storskifteskartornas hägnadsdragningar är svårtydda då man inte varit konsekvent vid karteringen. Vissa hägnader är inritade men ofta saknas de i bytomten, med
vägar och i rågångar. Heldragna linjer i kartan kan både vara gränser eller hägnader
37

Överlägg med dagens hägnader på kartan som visar heldragna linjer i kartan från sekelskiftet 1800.
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Förslag upptagning av hägnader
Förutom de exempel som visas i denna karta, och i detalj
beskrivs på följande sidor, finns ett antal öppnar i
hägnadssystemet som gör att dagens dragning i vissa fall
har framstår som enbart en estetisk funktion.
Vid ladan i Dala saknas troligen delar av hägnaderna vid
vägen och även grindar. I hägnaden runt Bråtlandet finns
en öppning utan grind i det nordöstra hörnet.
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Stugulyckan, som delvis ligger under dagens parkering, var avhägnat från
Hemängen vid båda karteringarna år 1709 och år 1800. Det skulle vara lättare
att förstå hägnadernas funktion om de olika markslagen hägnades av från
varandra. Detta förenklar också hävden. Den tidigare åkermarken, på terrassen vid jordkällaren, är en yta som tidigare fått anmärkning vid kontroll av
betesmarkerna och om den hägnas av från Hemängen kan detta evntuellt
åtgärdas.

1709

Mellanängen

Stugulyckan

Hägnad fanns mellan Hemängen och Mellanängen som utgjorde gamla
gränsen mellan norra och södra gärdet i 1709 års karta. Kan möjligen få en
funktion idag för att minska ytorna vid efterbetet.

1800

Hemängen
40

Vadlyckan

Hökemossen

Utmed vägen mot Stärringen var alla åkrar år 1800 troligen särhägnade
utom två av åkrarna vid Hökemossen som var samhägnad. Jag föreslår att
man hägnar av åkrarna mot ängen på båda sidor om vägen vid Stärringen
samt samhägnar Vadlyckan och den åker vid Hökemossen som brukas idag.

För legend se sid 38
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För legend se sid 38

Med en restaurering dvs återupptagen hävd av åkerrenarna och
ängsbacken i Gatmossen och Stensbäckmossen skulle den övre vägen
väster ut från bytomten kunna utgöra en del av en guidad promenad med
en skriftlig guide för besökare. Hävden skulle förenklas om man hägnade
av söder om Stenbäcksmossen, dragningen återfinns i kartan 1800 och
1850. se sid 14
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Hägnad över tidigare åkermarker

Lönflaten

Tomtmossen

I anslutning till dagens åkermark finns två tydliga områden där dagens hägnader skär över den tidigare utbredningen av åkermarken
• Lönnflatens hägnad bryter gamla åkermarken
• Tomtmossen hägnad bryter gamla åkermarken.
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Muren vid Tomtmossen
Hägnaden runt Tomtmossen följer dagens åker. Vid kartering 1800 har åkern en
utbredning utanför dagens hägnader. Se föregående sida.
I kartan från sekelskiftet 1800 går hägnaden över betesmarken på kullen söder om
åkern. Upp mot höjden i hagen finns en 65 meter lång stenmur med rester av
halvgärdesgård. Muren följer strax innanför hägnadsdragningen från
Storskifteskartan, skillnaden beror troligen på kartering och rektifiering.
Dagens hägnad runt Tomtmossen följer 1942 år åkerutbredning som är en
anpassning för traktorbruk.

