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Inledning

Uppdragets bakgrund och syfte
Ägaren till Stensjö by, Kungliga Vitterhetsakademin, har för avsikt att ansöka om att göra
Stensjö by till kulturreservat. Ansökan kommer att behandlas av länsstyrelsen i Kalmar
län. Byn Stensjö som ligger i norra delen av
Döderhults socken, på gränsen till Misterhults
socken, är en del av ett agrart gränsområde mellan norra Kalmar läns sprickdalslandskap och
södra länets småländska småbrukarlandskap.
Jordbrukets hårda förutsättningar i området
har skapat ett småskuret agrart landskap där
Stensjö by sticker ut med sin oskiftade bymiljö.
Kulturreservat är en form av skydd för att
bevara värdefulla kulturlandskap. Därför sammanställs också underlag för markanvändning och naturvärden. Tillsammans med föreliggande byggnadsinventering kommer detta
material att utgöra kunskapsunderlag för den
kommande ansökan.
Utredningen har utförts av Kalmar läns museum genom antikvarierna Magnus Johansson
och Magdalena Jonsson hösten 2016.

Metod och material
Byggnadsinventeringen omfattar fältarbete
med besiktning exteriört av samtliga byggnader samt även interiört av bostadshusen. Resultaten bearbetas i följande rapport och kompletteras med arkiv- och litteraturstudier.
I texten används en numrering av byggnaderna som visas på kartor på sidan 8 och på
sidan 16. Numreringen följer den som finns

registrerad i Riksantikvarieämbetets söktjänst
Bebyggelseregistret.

Stensjö och det geografiska omlandet
Stensjö by ligger i Döderhults socken norr om
Oskarshamn, mitt i Kalmar län. Döderhults
och Misterhults socknar utgör en gränsbygd.
Administrativt gick här fram till 1970 gränsen
mellan Norra och Södra Kalmar läns landsting. Det här är också platsen där norra Kalmar läns sprickdalslandskap möter södra länets skogsbygder. I norra delen av Döderhult
och i Misterhults socken präglas landskapet
av smala, starkt profilerade sänkor i ett landskap som i övrigt är ett platt och magert granitlandskap. Ensamgårdar och små byar är
lokaliserade till låga hällar. Det är skogrika
bygder och ett jordbruk som inriktats på boskapsskötsel.
Flera sjöar finns i området och även flera åar
och bäckar. Dessa följer sprickdalslandskapets
topografi och går från nordväst mot sydost ut i
norra Kalmar sund. På Stensjös marker rinner
bland annat Virån som är en av de större vattenlederna i området.
Trots Kalmar läns skiftande förutsättningar
för jord- och skogsbruk har det sena 1800-talet och tidiga 1900-talets ideal för hur en gård
ska vara ordnad och bebyggd minskat ut de
regionala skillnader som funnits vad gäller
den agrara bebyggelsens utseende. Trots det
finns det några platser i just det område där
Stensjö ligger som brukar omnämnas som kul-
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Stensjö by

Hus 47, ladan i Dala

Stärringe
måla 2:3

Karta över det aktuella området kring Stensjö by

turhistoriskt viktiga platser för att få en bild
av ett äldre agrart landskap. Bråbygden och
Krokshult i Kristdala socken samt Hycklinge i
Döderhults socken är platser som bland annat
genom dokumentärfilmaren Peter Gärdehags
filmer och böcker blivit kända och uppmärksammade. De har fått stå som sinnebilder för
ett äldre svenskt kulturlandskap. Längre norr
ut, i Gladhammars socken, finns den uppmärksammade Lunds by. Liksom Stensjö är den en
oskiftad släktby. Men i samtliga dessa fall har
tiden aldrig stannat vilket den faktiskt gjorde
under en period i Stensjö. Det gör att Stensjö
även i jämförelse med dessa goda exempel
framstår som ålderdomligare och idag därmed
ovanligare.

8

Kring Stensjö by finns en glest befolkad
bygd. Byar, ensamgårdar och torp ligger utspridda i skogslandskapet, sammanlänkade
av krokiga småvägar. Byarna har skiftats och
ingenstans kan man längre se den bebyggelsestruktur som Stensjö uppvisar. På många av
gårdarna har byggnadsbeståndet moderniserats och anpassats efter verksamhetens behov.
Tydligast är det när det gäller en av den viktigaste ekonomibyggnaden ladugården. Kring
sekelskiftet 1900 ersattes äldre ladugårdar av
de höga byggnader med höskullar som idag är
så typiska för den svenska landsbygden. Många
mindre ekonomibyggnader har med tiden försvunnit men någon enstaka bod eller magasin
finnas kvar på gårdarna i Stensjös omland.
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Lunds by i Gladhammars socken är som Stensjö by en släktby.
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Historik

Kort beskrivning av byns historiska
utveckling
Stensjö bys historia har blivit grundligt undersökt. Den finns idag återgiven i tryck bland
annat i Stensjö by Ett levande kulturminne
av K A Gustawsson och L-Å Kvarning samt
i Stensjö, en småländsk småbrukarby under
förindustriell tid, red Birgitta Roeck Hansen.
Här återges en kort sammanfattning.
Stensjö bys historia börjar troligen i det tidiga 1300-talet. Flera av gårdarna i trakten ägdes
av innehavarna till gården Grönskog i Fliseryds
socken och man tror att Stensjö kan ha varit
en nykolonisation som initierades av ägaren
till Grönskog. Från 1320 ägdes Grönskog av
Israel Birgersson som var bror till Heliga Birgitta. Genom arv och byten av jordinnehav kom
Grönskog med sina underlydande gårdar i Sten
Sture d ä ägo och genom honom vidare till ätten Vasa. Från mitten av 1500-talet vet man att
Stensjö omfattade två gårdar och att den ena av
dessa var arv och eget, det vill säga Gustav Vasas privata egendom, medan den andra var ett
skattehemman. Det verkar som att de båda gårdarna brukats av samma person. Skattehemmanet köptes dock av en adelsperson och blev
ett frälsehemman. De båda gårdarna låg då på
en plats öster om dagens bykärna, där idag den
så kallade Backstugan (hus nr 6) ligger.
Familjen Vasas innehav av Grönskog blev
långvarigt men under 1600-talets första hälft
övergick gården i Kronans ägo. I samband med
det börjar de underlydande gårdarna säljas ut
och Stensjö köptes 1639 av Bengt Bagge av
Berga.

1709 ägdes de båda gårdarna av Wendela
Hammarskjöld på Tuna gård. De båda hemmanen brukades då av en arrendator. Men
1730 sålde familjen Hammarskjöld en av gårdarna. Denna gård blev med tiden Stensjö nr
1. I samband med det förändrade ägandet började Stensjö 1 att klyvas. Det var inledningen
till skapandet av den by som Stensjö 1 idag är.
Stensjö 2 förblev i familjen Hammarskjölds
ägo under en tid och tog därmed en annan utvecklingsbana. Den formella ägofördelningen
mellan nr 1 och nr 2 gjordes 1791 och de båda
hemmanen har därefter varit åtskilda.
En viktig förändring för byn Stensjö tog sin
början 1778 när ny karta ritades över byn för
att utgöra underlag för storskiftet. För Stensjö
nr 1 genomfördes dock storskiftet först 18141816. Hemmansklyvningen hade då gjort att
bytomten för Stensjö nr 1 var delad i fem lotter
som ägdes av fem kusiner. Byn var vid den här
tiden en typisk släktby och skulle fortsätta att
vara det under 1800-talet. De fem brukarna
hade enats om att behålla den indelning av
hustomterna som redan fanns. Anledningen
var att man ville undvika att behöva flytta hus.
Det här kom att leda till en rätt besvärlig situation där en gårds byggnader kunde ligga på en
annan gårds bytomt. Husen kunde alltså stå
på någon annans mark. Det förekom också att
byggnader kunde ha flera olika ägare. Det här
blev naturligtvis en grogrund för konflikter
och rättsliga tvister blev vanliga i byn under
1800-talet.
11
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Storskifte inägor 1792. Källa: Lantmäteriet

12

Stensjö by • Kalmar läns museum

Laga skifteskarta
Stensjö 2. Källa:
Lantmäteriet
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Karta över bytomterna i Stensjö.

Storskifte blev den enda skiftesreform som
kom att genomföras på Stensjö nr 1. När Stensjö nr 2 begärde laga skifte 1850 kallades även
ägare (fyra stycken) och brukare av nr 1. Men
man ansåg att för deras hemman skulle man
inte kunna få en bättre lösning än den man
uppnått i samband med storskiftet. Vissa byten
av skiften gjordes dock för att inte nr 1 skulle
ha marker inom nr 2 och vice versa.
Under 1800-talet förblev alltså bebyggelsen
i Stensjö by samlad i en klunga. Genom arv och
köp mellan släktingar fortgick den komplicerade situationen för bytomternas och byggnadernas ägande. Elisabeth Wennersten betecknar i sin artikel ”Den praktiska hanteringen
av fastigheter i samband med arv och köp” i
boken Stensjö en småländsk småbrukarby under förindustriell tid situationen som kaosartad. Hon påtalar dock att situationen också berodde på hur man traditionellt ritade kartor vid
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den här tiden, en metod som inte var anpassad
efter de ålderdomliga förhållanden som rådde
i Stensjö. Det är under 1800-talets andra hälft
som Stensjö upplever sin verkliga storhetstid.
På 1850-talet bodde drygt 160 personer i byn.
Men kring sekelskiftet 1900 vände det. Vid
den här tiden slog industrialismen igenom på
allvar i Sverige och vi ser de första tendenserna
på urbanisering. I Stensjös närhet fanns den nyligen grundade staden Oskarshamn med varv,
sjöfart och industrier som slukade arbetskraft.
Jordbruken i Döderhult och Misterhults socknar var små och magra, skogen kunde inte ge
alla arbete och staden lockade.
Antalet innevånare i Stensjö minskade.
Ägarna slutade att själva sköta jordbruket och
istället arrenderades det ut. Husförhörslängderna visar hur flera av de manliga ägarna dör
i början av 1900-talet. Änkan blir kvar att
driva gården tillsammans med småbarn eller

Stensjö by • Kalmar läns museum

barn i tonåren. När barnen växer upp väljer
de andra vägar i livet än jordbruket och flyttar
från byn. I deras ställe kommer arrendatorer.
Man har också flera anställda lantarbetare
och pigor. Raden av arrendatorer som avlöser
varandra vittnar om att förutsättningarna vid
den här tiden inte var de bästa i Stensjö. Perioden då byns befolkning påtagligt minskar är
1910-1920-talen.
I slutet av 1930-talet var antalet brukningsenheter i Stensjö reducerat till två. En av dessa
lades ner 1945. Den andra var Johan Anderssons gård. Hans söner hade tagit sig namnet
Stensiö. Tillsammans fortsatte de att äga gården men det blev yngste brodern Eugen som
kom att driva den. Han fortsatte som jordbrukare fram till 1951 då han slutade med djurhållning och spannmålsodling och i stället ägnade
sig helt åt skogsbruket. 1960 köpte Kungliga
Vitterhetsakademin Stensjö by med hjälp av en
större donation från direktör Josef Anér. Efter
omfattande renoveringsarbeten har byn blivit
ett besöksmål.

Utvecklingen av bebyggelsen i byn

Till vänster professor Erik Stensiö med sin mor Maria Autilia
Erlandsson och brodern Eugèn Stensiö.

Som vi sett i historiken för byns utveckling
gjorde hemmansklyvningen Stensjö nr 1 till en
bymiljö med flera brukningsenheter. I följande
kapitel fokuseras på byggnadsbeståndets utveckling fram till idag.
Flera av byggnaderna i Stensjö by har vad
vi idag uppfattar som ålderdomliga drag. Att
avgöra en byggnads ålder är dock mycket svårt.
Arkivmaterial får kombineras med besiktning
av husen för att försöka komma fram till en
rimlig datering.

Husen vid storskiftet
Det äldsta källmaterial som säger något konkret om bebyggelsen i Stensjö är den karta som
upprättades 1792 och som låg till grund för
det storskifte som genomfördes på Stensjö nr
1 1814-1816. På kartan är inägomarken samt
hemmanens bebyggelse, såväl på Stensjö nr 1
som Stensjö nr 2, inritade. Antalet byggnader
på Stensjö 1:s tre brukningsenheter var förvå-

Eugèn Stensiö, Karl Alfred Gustawsson, Erik Stensiö och
Josef Arnér.
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nansvärt få. En sedan länge väl etablerad teori
när det gäller den äldre agrara bebyggelsen är
att den omfattade ett månghussystem där varje
syssla eller funktion hade sin egen byggnad.
Denna teori har först på senare år undersökts
och ifrågasatts bland annat av byggnadsantikvarie Anders Franzén i hans avhandling Skiftenas skede. I de exempel han har studerat utifrån
handlingar från laga skifte ser man tydligt att
flera olika funktioner samlats i ladugårdsbyggnaden på samma sätt som under 1900-talet.
Förvirringen kan till viss del förklaras med att
man talar om de olika funktionerna som från
varandra skilda verksamheter och att tolkningen av detta har blivit att de måste haft sin egen
byggnad. I exemplet Stensjö visar kartan från
1792 att man vid den här tiden inte kan tala
om ett månghussystem i byn. Det är snarare ett

system som växer fram under 1800-talet som
en konsekvens av nyodlingen av marker och
förbättrade brukningsformer. Båda faktorerna
bidrar till ökade skördar och därmed större
behov av förvaringsutrymmen. I Stensjö blir
det tydligt genom att flera logar och ängslador
byggs under 1800-talet.
1792 års karta har rektifierats mot dagens
kartbild av byn. Det ger några intressanta uppgifter om byggnadernas läge. Det mest intressanta gäller läget för den byggnad som idag
betecknas som hus 8005 i bebyggelseregistret.
Gustawsson slår i sin historik för Stensjö fast
att det redan på kartan från 1709 skulle finnas
en mangårdsbyggnad som ”är identisk med huset som ligger mitt i byn, då en envåningsbyggnad”. En rektifiering av kartan från 1709 mot
dagens kartbild kan inte göras eftersom det
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Utsnitt av storskifteskartan från 1792. Dagens bebyggelse markerad med vita linjer. Källa: Lantmäteriet
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inte finns tillräckligt bra referenspunkter som
svara mot varandra. Det får dock ses som tveksamt om läget för byggnader på 1709 års karta
överensstämmer med ett exakt byggnadsläge.
Den utritade byggnaden bör snarare tolkas
som att här finns en bebyggelse, inte hur denna
ser ut eller var den är placerad. Gustawssons
slutsats hade behövt ytterligare empirisk fakta
att luta sig mot för att man ska kunna datera
byggnaden. Enligt rektifieringen av 1792-års
karta har en byggnad med säkerhet funnits på
platsen då. Enligt en fotnot i Gustawssons text
har man vid renovering av huset 1966 kunnat
konstatera att byggnaden ursprungligen varit
en envåningsbyggnad. Det finns också enstaka
byggnadsdetaljer i huset som kan dateras till
mitten av 1700-talet.
Även byggnaden 9008 som idag är en ladugård har exakt samma läge på kartan från
1792 och även då förefaller det vara en ekonomibyggnad, troligen en ladugård. Här får det
nog betraktas som mera osäkert om det är hela
eller delar av den befintliga byggnad vi ser idag.
Troligare är att man återanvänt ett läge för en
byggnad med samma eller liknande funktion.
Tre byggnader 15, 19 och 25 har enligt rektifieringen lägen som nära nog överensstämmer med byggnader på 1792 års karta. Om
det verkligen är samma byggnader är dock
mera oklart. Hus nr 15 och nr 25 är timrade
loftbodar. Båda har ett ålderdomligt utseende
och skulle kunna vara mycket gamla. Det finns
dock inget i deras utformning som direkt daterar dem. När det gäller hus 19 är det huset
byggt i en blandning av timring och skiftesverk. Det är klart att denna byggnad inte är
från 1700-talet. Byggnadens tak bärs upp av
takstolar vilket är en teknik som blir vanlig
först under 1800-talet. Detta är alltså ett äldre
byggnadsläge som återanvänts under 1800-talet.
Rektifieringen omfattar också den plats där
idag en återuppförd smedja ligger, hus 9011. Enligt uppgifter ska denna vara återuppförd i ett
gammalt läge vilket stämmer relativt väl. Skillnaden ligger inom en acceptabel felmarginal.

Hus nr 8005.

Bebyggelsen i början av 1800-talet
Under 1800-talet är Stensjö en stor och välmående by. Det aktiva brukandet krävde ett
kontinuerligt underhåll av byggnaderna i byn
och nya byggnader tillkom också. I den tidigare
texten har talats om hur produktionen ökade
under 1800-talet till följd av nya brukningsmetoder, nya grödor och nyodlingen genom utdikningen av våtmarker. De större skördarna
skulle tas om hand och förvaras och det ledde
till att flera lador, magasin och logar byggdes.
Nu får Stensjö det månghussystem som vi idag
uppfattas som ett av de mest framträdande ålderdomliga dragen i byns bebyggelsemiljö. Ute
i markerna fanns också tio stycken ängslador.
Flera av de bostadshus som finns i byn bör
ha byggts årtiondena efter sekelskiftet 1800.
Återigen är det svårt att direkt datera byggnaderna utifrån detaljer men några indikationer
ges. Flera av bostadshusen, till exempel hus
8003 och hus nr 1, har åstak vilket ger en datering före mitten av 1800-talet. Moderniseringar av byggnaderna, framförallt bostadshusen, gjordes också. De bör ha infallit i samband
med att en ny generation tillträdde någon av
brukningsenheterna. En intressant detalj är att
man i Stensjö inte valt att sätt in kakelugnar
utan hållit fast vid de äldre öppna spisarna.
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Utsnitt av Laga skifteskartan från 1850. Dagens bebyggelse markerad med svarta linjer. Källa: Lantmäteriet.

Laga skifte på Stensjö nr 2
Laga skifte genomfördes i Stensjö 1850 men
bara för Stensjö nr 2. Stensjö nr 1 förblev oskiftad eftersom brukarna ansåg att det inte gick
att göra en bättre uppdelning än den man hade
fått vid storskiftet. Därför blev de oskiftade
bytomterna som idag utgör ett av byns ålderdomligaste drag kvar. På den skifteskarta som
upprättades för Stensjö nr 2 är dock en del av
Stensjö nr 1 byggnader inritade eftersom de ligger på mark som tillhörde nr 2. En rektifiering
av lagaskifteskartan visar sex eller sju byggnadslägen som överensstämmer med dagens
lägen. Det gäller byggnaderna nr 1, 30, 32, 33,
35, 9023 samt 9024. Hus nr 1 är den så kal�lade Gråstugan som är ett envånings bostadshus. Eftersom det inte återfinns på storskifteskartan så har huset alltså uppförts någon gång
mellan 1800 och 1850. Husets åstak talar för
att byggnadstiden bör ligga närmare 1800 än
1850. Vad gäller hus 30 och 32 är de nuvarande
byggnaderna senare uppförda och det är alltså

20

endast läget som överensstämmer med äldre
byggnader. Hus 33 är en timrad bod som troligen tidigare varit visthusbod. Timmervarven
på båda sidor om dörren är uppmärkta med
en numrering. Boden är av äldre datum och
kan vara den som finns utmärkt på laga skifteskartan, alternativt är det någon äldre bod
som flyttats hit i ett senare skede. Svårast att
tolka är de byggnadslägen som gäller för hus
35, 9023 och 9024. På skifteskartan finns två
byggnadskroppar inritade i rätt läge men idag
finns tre byggnader på platsen. Hus 35 är en
loge, 9023 en vagnsbod och 9024 sädesmagasin. Idag är husen 9023 och 9024 från varandra fristående men står så tätt intill varandra
att de på en modern karta markeras som en
enda lång byggnadskropp. På skifteskartan
är det istället hus 35 som är den längre av de
båda byggnaderna och då avsevärt längre än
den byggnad som finns på platsen idag. Ingen
av byggnaderna finns med på storskifteskar-
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tan utan samtliga har tillkommit mellan 1800
och 1850. Byggnadslägena ligger på Stensjö nr
1 mark och de två byggnadskropparna verkar
ha ritats in i efterhand och inte kolorerats som
övriga delar av kartan. Möjligen har lantmätaren inte varit lika noggrann som med övrig
bebyggelse och det har gjort att det blivit fel.
De tre byggnaderna bör alla vara så gamla att
de borde finnas med på laga skifteskartan men
det finns inget som gör att man kan särskilja
något av dem i dateringen.
Kort efter laga skifte, någon gång under
1850-talet byggdes det hus som kallas för Backstugan (hus nr 6) öster om bykärnan. Några
årtionden senare, i slutet av 1800-talet, byggdes ytterligare ett bostadshus söder om Backstugan. Bilder av huset visar en oljefärgsmålad
byggnad med tidstypiska snickerier. Detta hus
revs i början av 1960-talet sedan Kungliga Vitterhetsakademin övertagit Stensjö.
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Johan Anderssons brandförsäkringar
På 1870-talet uppstår ett nytt gårdsläge lite
utanför bykärnan. Platsen kallas ibland Västra gården. Det är en man som heter Johan
Andersson som lät bygga i det nya läget. Han
blev med tiden far till de tre sönerna Erik Helge
Osvald, Karl Axel Gunnar och Johan Eugen
Gabriel. De båda äldsta sönerna läste på läroverket i Oskarshamn och lämnade Stensjö
för akademiska studier. Yngste brodern Eugen
blev kvar i Stensjö. 1917 fick bröderna Kunglig
befallningsmans tillåtelse att ta sig efternamnet Stensiö efter sin födelseby.
Johan Andersson övertog föräldragården
1:8. På den nya bytomten byggdes husen 42,43,
44 och så småningom även 45 och 46. År 1893
såg han till att brandförsäkra den nybyggda
gården. Handlingen finns bevarad i Kungliga Vitterhetsakademins arkiv. Försäkringen
omfattar bostadshus, hus 43, statbyggnaden,
hus 42 idag kallad drängstugan, en större ladugård vars läge idag motsvarar en del av hus
46 samt en visthusbod och en vagnsbod. De
båda sistnämnda beskrivs i handlingen så att
man uppfattar dem som separata byggnader
men de är i realiteten sammanbyggda i hus 44
med vagnsboden i väster och visthusboden i
öster. Flera byggnader var enligt brandförsäkringshandlingen timrade men vagnsboden var
byggd i resvirke och ladugården i en kombination av timring och skiftesverk. Bostadshuset
och den nu rivna ladugården var brädklädda.
Taken till bostadshuset och statbyggnaden var
belagda med tegel medan övriga tak var täckta
med spån. Bostadshuset i två våningar var inrett med sex rum, förstugor och vind medan
statbyggnaden hade tre rum. Den enda byggnad som står angiven som målad var ladugården som var målade med rödfärg.
1899 köpte Johan Andersson även gården
1:10 av sin svåger Erik Erlandsson. Kvar i byläget fanns också byggnader som tillhörde fastigheten 1:6. En möjlig tolkning av handlingen är
att även dessa byggnader har försäkrats vid det
här tillfället. Försäkringshandlingen omfattar
nämligen två boningshus, två visthusbodar,
ladugård, loge, tre redskapsbodar och en stugbyggnad. Med vägledning av den karta över
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bytomterna som redovisas på sidan 141 i boken Stensjö En småländsk småbrukarby under
förindustriell tid bör ett av de två boningshusen
vara hus nr 4, mangården till 1:10. Måttuppgifterna stämmer här också väl. Måttuppgifterna
för det andra boningshuset stämmer inte överens med något av de hus som finns byn idag.
Möjligen kan det ändå vara hus 8005 som låg
på 1:6 bytomt. För de två visthusbodarna stämmer måtten för hus nr 15 men enligt handlingen
ska den ena vara byggd av timmer, täckt med
näver och tegel samt vara målad medan den andra ska vara byggd av resvirke, täckt med näver
och hång samt vara omålad. Därmed går det
inte att avgöra vilken byggnad det handlar om.
Ladugården är troligen en del av hus nr 9008
och logen är hus nr 23. Redskapsbodarna som
redovisas går inte att härleda till vilka byggnader de i dag skulle motsvara. Enligt tomtkartan
ska 1:10 ha ägt såväl fristående bodar som delar
i bodar medan bodarna till 1:6 låg på en plats
där flera bodar har rivits. Stugbyggnaden som
avslutningsvis omtalas är troligen hus nr 6.
De båda boningshusen är byggda av timmer, har tegeltak och är målade med rödfärg.
Hus 4 har även brädpanel. Endast hus 4 står
omnämnt att det har två våningar men hus
8005 är lika högt och bör därför också haft två
våningar. Båda boningshusen hade fyra rum
samt förstuga och vind. En visthusbod, ladugård och loge är byggda av timmer medan övriga ekonomibyggnader är byggda av resvirke.
Fyra byggnader – visthusbodarna, ladugården
och en redskapsbod har tak täckta med näver
och alla har hång utom en av visthusbodarna
som istället har näver i kombination med tegel.
Övriga redskapsbodar och logen har spåntak.
Förutom en av visthusbodarna och en redskapsbod är samtliga målade med rödfärg. Ladugården ska ha varit inredd med ladugård, fårhus
och stall. Stugbyggnaden var timrad men inte
brädklädd eller målad. Taket var täckt av spån.
Huset hade tre rum och en vind.

Stensjö i början av 1900-talet
Ännu i början av 1900-talet är Stensjö en by
med aktivt jordbruk och ytterligare en del mindre byggnader uppfördes vid den här tiden.
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Brandsförsäkringshandling för
Stensjö 1:8. Sidan till höger är
undertecknad av J F Andersson.
Brandförsäkringsvärdet var 8340
kronor och handlingen undertecknades den 17 maj 1893.
Källa: Kungliga vitterhets
akademins arkiv.
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Rekonstruerad linbasta. Enligt laga skifteskartan är byggnaden uppförd på en plats där det tidigare legat en ängslada.

Rekonstruerad smedja, byggd utanför bykärnan.
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Vägsträckningen genom byn som tillkom på 1920-talet.

Totalt tolv byggnader bedöms vara uppförda
under den här tiden. Några få är timrade eller byggda i skiftesverksteknik men flertalet är
uppförda med regelverk. Det gäller till exempel
tvättstugan nr 24. Kort före sekelskiftet 1900
byggdes också såganläggningen, hus nr 9038
och 9039. Den sista riktigt stora satsningen på
byns byggnadsbestånd gjordes 1906 då en ny
ladugård byggdes. Den låg i anslutning till hus
30 men är idag riven. Denna ladugård var av
den typ som blev vanlig i slutet av 1800-talet
med höskulle och körbro. Efter denna stora
satsning inleddes byns nedgång. Befolkningen
i byn minskade. Det ledde till att byggnadernas
underhåll minskade. I mitten av 1900-talet var
byn tämligen förfallen. Något av det första som
försvann var byggnaderna ute på byns marker
så som ängslador, linbastur och smedjor. Kring
byn ska det ha funnits ett 10-tal ängslador, fyra

linbastur och fem smedjor. Den sista smedjan
revs 1910.
En viktig förändring i byn gjordes 1920. Då
drogs vägen genom byn om och fick sin nuvarande sträckning.

Stensjö och Kungliga Vitterhetsakademin
Johan Anderssons son Erik Stensiö utbildade
sig till paleontolog och blev med tiden professor vid Naturhistoriska riksmuseet. Kontakten
med hembyn Stensjö fanns kvar genom släkten. Han insåg att den oskiftade bymiljö som
fanns kvar i Stensjö var något ovanligt och
fick Kungliga Vitterhetsakademin intresserad
av platsen. En av dåtiden stora etnologer som
gjorde sig känd genom sina böcker om äldre
bebyggelse var Sigurd Erixson. Erixon besökte
Stensjö och gjorde en kulturhistorisk värdering
av byn 1960. Enligt hans bedömning stod ett
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Ekonomiska kartan 1940-talet med den nya vägsträckningen genom byn. Källa: Lantmäteriet.
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stort antal byggnader kvar i mer eller mindre
oförändrat skick. Han bedömde att husen var
från 1700-talets mitt eller 1800-talet. Han konstaterar att ”Deras individuella ålder är alltså
icke synnerligen hög eller märklig. Det märkliga ligger i helheten och i miljöns förpuppning
där det är en särskild vinst att ett 30-tal år fått
gå utan att väsentligen medföra något nytt eller
någon väsentlig störning.” Han slår också fast
att ”Ingen annan by av dylikt slag torde kunna tävla med Stensjö numera, om man lägger
huvudvikten på en så vitt möjligt oförändrad
helhetsmiljö.” Om man kunde göra området
till ett naturminnesmärke bedömer Erixon att
Stensjö skulle kunna bli ett ”kultur- och naturreservat av enastående värde.” Han ser också
områdets potential som besöksmål. Byn ligger
isolerat från andra byar men inte långt från städer och transportleder. Området är också så
stort att moderna anläggningar för besökarna

kan göras utan att skada upplevelsen av byn
och markerna. För en antikvarie 2016 känns
hans ställningstaganden och konstateranden
fortfarande i hög grad aktuella.
Det blev som både Stensiö och Erixon hoppats. Med hjälp av en större donation från
direktör Josef Anér och hans hustru Gunvor
kunde byn köpas in. I byn fanns då ett 50-tal
byggnader kvar. De enda boende i byn var ett
äldre par som hyrde ett rum och kök i ett av bostadshusen. Underhållet var eftersatt och flera
av byggnaderna var förfallna. Från skiftesverkens fackkonstruktioner hade man plockat virke till ved, dörrar till uthusen var borta, såväl
bostadshusens som ekonomibyggnadernas tak
var i dåligt skick och i flera av husen hade det
också påverkat golv och inredningar. Några av
uthusen hade till och med fallit ihop. Det var
husen och bymiljön som man i ett första skede
såg som det unika och bevarandevärda i Sten-
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Renovering av ladan vid Dala. Brädtaket har lagts om och en del timmer har bytts ut. Källa: Kungliga Vitterhetsakademins
arkiv, fotograf Karl Alfred Gustawsson

sjö men när man hade köpt in gården och började närmare undersöka den insåg man snart
att här också fanns stora möjligheter när det
gällde jordbrukslandskapet. Bruket av markerna hade upphört men här fanns möjligheter att
restaurera det. Tillsammans med bebyggelsen
kunde det bli en unik helhet.

Restaurering efter 1960
Den första tiden efter att Kungliga Vitterhetsakademin övertagit byn innebar en intensiv
verksamhet för både byggnaderna och markerna. Tyvärr finns inte årsberättelser för de
första åren som ger en samlad bild av vad som
gjordes, men nedslag i verifikationer från tiden
visar att man tidigt satsade på att få åtminstone en bostad iordningställd och nödtorftigt
moderniserad för att en tillsyningsman skulle
kunna anställas och bosätta sig på plats i byn.
Stora insatser måste ha gjorts när det gäller
husens tak för att bromsa det pågående förfallet. Man tog också beslutet att riva några av
byggnaderna i byn som man ansåg inte passade
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in i den tidsmässiga bild av byn som man ville
förmedla, alltså en oskiftad 1800-talsby. Det
innebar bland annat att ladugården från 1906
och ett mindre bostadshus mitt emot hus nr 6
revs eftersom de båda ansågs tidsmässigt ”fel”.
Arbetena krävde naturligtvis en stor arbetsstyrka. Under 1960-talet, relativt snart efter
övertagandet, förlades vapenvägrande värnpliktiga till Stensjö. Ett av husen, hus 2, iordningställdes som bostad. De värnpliktiga fick
hjälpa till med arbeten på såväl husen som ute
på markerna. Från 1969 finns insatserna i Stensjö redovisade i Kungliga Vitterhetsakademins
årsberättelser. Tyvärr redogör man inte här för
vilka ställningstaganden som väglett arbetet
med att restaurera och underhålla husen. Det
vi kan se idag är att man kort efter övertagandet arbetade för ett återställande till byns utseende före 1900. I bykärnan finns idag inte hyvlade paneler, lövsågerier eller oljefärgsmålade
paneler. Klart är att samtliga hus i bymiljön
under den här tiden åtgärdades. De värnpliktiga vapenvägrarna ersattes under 1970-talet
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Sågning för Stensjös räkning vid sågen i Stärringsmåla. Sågen inköptes av Vitterhetsakademin 2015. Planen är att i framtiden få fram virke från den egna sågen och själva såga det man behöver. Källa: Kungliga Vitterhetsakademins arkiv, fotograf
Karl Alfred Gustawsson.

Ladugården, hus nr 9008, omläggning av taket på 1960-talet. Källa: Kungliga Vitterhetsakademins arkiv, fotograf Karl
Alfred Gustawsson.
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”Lövladan. En ny dörr sattes
in på den gamlas plats. Den
gamla dörren kunde inte lagas.
Samtidigt utbyttes tre stockar,
nedanför och ovanför dörren
och ovanför hålet.” Källa:
Kungliga Vitterhetsakademins
arkiv, fotograf Karl Alfred
Gustawsson.
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”Västra logen. Hela taket byggdes om. Sticketaket tjärstrykes.” Arbete utfördes på 1960-talet. Källa: Kungliga Vitterhetsakademins arkiv, fotograf Karl Alfred Gustawsson.

med beredskapsarbetare som fortsatte det restaureringsarbetet som pågick. Men i slutet av
1970-talet eller början av 1980-talet, verkar
man ha varit i kapp vad gäller byggnaderna
och beredskapsarbetarna lämnar Stensjö.
Istället vidtar ett mera normalt årligt underhåll
av byggnaderna. Det underhållet har fortgått.
Större insatser, till exempel omläggning av

spåntak, har gjorts men kan nu göras på ett
mera planerat sätt som sprider ut arbetsinsatserna under en längre tid. Man har från förvaltarnas sida haft som målsättning att bevara
bebyggelsens ålderdomliga intryck. Man ska
så långt möjligt välja material och utformning
efter vad som tidigare använts. Trots det finns
det idag en del avsteg från den ambitionen.
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Byggnadshistorik och beskrivningar

Beskrivning av byns byggnadsskick
Boningshus, mangårdsbyggnader
Boningshuset har ägnats störst intresse inom
småländsk bebyggelseforskning. Ändå är det
inte tillräckligt för att teckna en tydlig bild av
hur och var olika typer och variationer har
förekommit. Dateringar och beskrivningar av
spridningsmönster får ses som ungefärliga och
ofullständiga i de flesta fallen. Hur gårdens bostadshus var utformade speglar gårdens storlek
och traditionen i bygden. Föregångarna till de
bostadshus som finns kvar i Stensjö idag var
låga timrade byggnader där de inre rummen
var öppna upp till nock och belysta genom en
taköppning. Under sent 1600-tal började man
förse stugorna med tredingstak och små fönster
i ytterväggarna. Husen stod omålade under tak
av bräder, näver och torv. På timmerstommen
uppfördes i äldre tid ett åstak, det vill säga att
taket bars upp av längsgående timmerstockar
som vilade på de timrade gavlarna. Det finns
vissa grundtyper av planer som förekommit i
hela landet. Parstugor och enkelstugor var de
vanligaste, men variationerna utifrån dessa
grundtyper är många. Eldstäderna var i äldre
tider vanligen placerade vid den bakre ytterväggen men under slutet av 1700-talet började
man istället lägga dem mitt i huset.
Under 1800-talet sker det en avsevärd utveckling av bostadshusens utformning. På 1700-talet
börjar det förekomma att boningshusen får två
våningar, men det dröjer fram till 1820-30-talen
innan det får större spridning i Småland. Ofta

sker större moderniseringar av byggnadsbeståndet på gårdarna i samband med laga skifte.
Även bostadshus som inte flyttades ut i samband
med skiftena byggdes ofta på med en våning för
att markera ett ökat välstånd. Timring fortsatte
vara det vanligaste byggnadssättet även under
1800-talet. Rödfärgning av hus förekom redan
på 1600-talet men det är inte förrän mellan 1850
och 1870 som det blir vanligt på bostadshusen
på landsbygden. Takens konstruktion förändras genom användningen av takstolar istället för
åsar. Tegel på taken börjar bli vanligt först mot
slutet av århundradet.
I Stensjö by finns idag sju äldre boningshus
bevarade, varav fem ligger inne i själva bykärnan och två en bit bort från den.
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Vy över Stensjö från öster.
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Hus nr 8003 från sydost.

Hus nr 8003, Museistugan
Boningshuset i två våningar är uppfört av liggtimmer med sex knutar, så kallad sexknuta
byggning. Fasaderna är klädda med äldre
rödfärgad locklistpanel med olika bredd på
panelbrädorna och locklisten har en rundad
profil. Byggnaden har tidigare varit målad med
ljus oljefärg, vilket framgår av äldre fotografier
och en målad tavla. Den exakta kulören framskymtar under ett fönsterfoder i bottenvåningen på östra gaveln. Knutbrädor, fönsterfoder
och bågar samt vindskivor är idag målade i vit
oljefärg. Ytterdörren är en modern dubbeldörr
tillverkad efter en äldre förlaga. En liknande
dörr syns på äldre foton av byggnad nr 2, det
är dock osäkert om just detta hus haft en likadan dörr. Huset har ett sadeltak med enkupiga
tegelpannor och nockpannor. Skorstenen har
utkragat krön med hög plåtskoning i modernt
utförande. På skorstenen finns en vindflöjel.
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Taket bärs upp av en kroppås och fyra sidoåsar. Både åsar och gavelröstena har urtag som
visar på ett tidigare utförande. Brädtaket med
vattrännor har helt nyligen bytts, enligt uppgift efter äldre förlaga. På foton från före renoveringarna på 1960-talet syns att byggnaden
hade ytterligare en ingång och en liten öppen
förstukvist på norra långsidan.
Invändigt är byggnaden den mest välbevarade av alla bostadshus i Stensjö. Den har enkelstugans planform. Den nedre våningen har
många äldre bevarade detaljer. Kulörer och
tapeter är valda för att ge intryck av hur interiören såg ut kring sekelskiftet 1900. Dörrbladen
med fyra fyllningar och tillhörande trycken bedöms vara från omkring sekelskiftet 1900, liksom dörrfodren. Den övre våningen har samma
planlösning som den nedre. I denna våning är
dörrarna av empiretyp med en liggande romb
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Det stora rummet i bottenvåningen på hus nr 8003 är inrett som det såg ut vi seklets början. Nymodigheten mönstrad
linoleummatta ligger som sig bör på finplatsen under salsbordet mitt på golvet.

Vinden i hus nr 8003 med synliga åsar och nylagt brädtak.

37

Stensjö by • Kalmar läns museum

Dörr från sekelskiftet 1900 i nedre våningen på hus nr 8003.

i den mellersta och minsta av de tre fyllningsspeglarna. Gångjärnen är stolpgångjärn av en
typ som förekommit sedan 1700-talet, men
de rundade tappknopparna tyder på en datering in på 1800-talet. De fyrkantsovala nyckelskyltarna stöder en datering av dörrarna till
1800-talets första hälft eller mitt. Dörrfodren
har en enkel profil från samma tid. Vinden nås
via en inbyggd trappa i övervåningens förstuga.
Inne i trappan är äldre målningsskikt synliga.
Med ledning av de bevarade detaljerna i interiören går det att urskilja ett byggnadsskede
kring 1850 och ett kring sekelskiftet 1900. Förmodligen har byggnaden uppförts ca 1850 och
sedan moderniserats vid sekelskiftet 1900.

Det finns inte kakelugnar i någon av husen i Stensjö by. Alla
boningshus värmdes upp av öppna spisar eller rörspisar, som
här i övervåningen på hus nr 8003.

38

Dörr av empiretyp i övre våningen på hus nr 8003.
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Hus nr 4 från väster. Även detta hus har försetts med ytterdörrar efter en äldre förlaga, som fanns på hus nr 2.

Hus nr 4
Boningshuset i två våningar är uppfört av liggtimmer med sex knutar. Fasaderna är klädda
med rödfärgad locklistpanel med olika bredd
på panelbrädorna. Byggnaden har kvadratiska
fönster med två bågar avdelade med en spröjs.
Formatet på fönstret är mer ålderdomligt än
de rektangulära fönstren indelade i sex rutor
som är vanligast och som förekommer på alla
andra bostadshus i byn. Knutbrädor, fönsterfoder och bågar samt vindskivor är målade i
vit oljefärg. Ytterdörren är en modern dubbeldörr tillverkad efter en äldre förlaga. En liknande dörr syns på äldre foton av byggnad nr
2, men äldre fotografier visar att hus 4 haft
dubbeldörrar med sex spegelfyllningar av en
typ som förekommer från sent 1700-tal och in
på 1800-talets första del. Huset har ett sadeltak med enkupiga tegelpannor och nockpannor. Skorstenen har utkragat krön med hög
plåtskoning och skorstensskydd i modernt

utförande. Taket bärs upp av en kroppås och
fyra sidoåsar. Brädtaket med vattrännor har
nyligen bytts, enligt uppgift efter äldre förlaga.
Byggnaden har enkelstugans planform.
Huset används som bostad och alla ytskikt är
moderna. Så gott som samtliga äldre snickerier
som foder och socklar är tillkomna efter 1965.
De enda äldre kvarvarande synliga detaljerna
är dörrbladen, trappräcket samt de synliga
bjälkarna i ovanvåningen. Dörrbladet är den
vanligast förekommande typen av halvfransk
dörr med tre speglar. Typen börjar användas
vid mitten av 1700-talet men var vanligt förekommande ännu in på mitten av 1800-talet.
Kammarlåset med mässingshandtag har tillkommit under 1800-talets andra hälft. Trappräcken med smäckra pinnar med kvadratisk
genomskärning är exempel på en typ som blev
vanlig från slutet av 1700-talet in mot 1800-talets andra hälft.
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Synlig bjälke med fasade kanter i övervåningen på hus nr 4.

Eftersom så få detaljer är bevarade i interiören är det svårt att utifrån dessa datera byggnaden. Dörrbladen ringar in tiden till någon gång
under 1800-talets första hälft. Byggnadens
mest ålderdomliga drag är de kvadratiska och
förhållandevis små fönstren vilka gör att man
har anledning att misstänka att byggnaden
härrör från slutet av 1700-talet eller början av
1800-talet snarare än senare under 1800-talet.

Halvfransk dörr med tre speglar i hus nr 4.
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Hus nr 2 från norr.

Hus nr 2, Erik Petterssons stuga
Boningshuset i två våningar är uppfört av liggtimmer med sex knutar. Fasaderna är klädda
med rödfärgad ej ursprunglig locklistpanel
med olika bredd på panelbrädorna. Byggnaden
har rektangulära fönster med två bågar indelade i vardera tre rutor. Knutbrädor, fönsterfoder och bågar samt vindskivor är målade i vit
oljefärg. Ytterdörren är en modern dubbeldörr
tillverkad efter en äldre förlaga som suttit på
denna byggnad. Huset har ett brutet tak med
enkupiga tegelpannor och nockpannor. Skorstenen har utkragat krön med hög plåtskoning
och skorstensskydd i modernt utförande. Takkonstruktionen är till största delen inbyggd efter att vindsvåningen har inretts på 1960-talet,
men det syns så mycket att man kan konstatera
att det är frågan om ett åstak. Byggnaden har
en liten tillbyggd förstukvist vid den östra gaveln.
Byggnadens planform är en enkelstuga, men
i övervåningen har planlösningen ändrats vid
en ombyggnad på 1960-talet. Huset används
som gästbostad och alla ytskikt är moderna.

Så gott som samtliga äldre snickerier som foder och socklar är tillkomna efter 1965. De
enda äldre kvarvarande synliga detaljerna är
dörrbladen i båda våningarna samt de synliga
bjälkarna i undervåningens sal och förstuga.
Dörrbladen är den vanligast förekommande
typen av halvfransk dörr med tre speglar. Typen börjar användas vid mitten av 1700-talet
men var vanliga ännu in på mitten av 1800-talet. I bottenvåningen har dörrarna kammarlås
med mässingshandtag som är från 1800-talets
andra hälft. I övervåningen har kammarlåsen
vred av järn och ålderdomliga runda plattgångjärn av 1700-talstyp.
Den rika förekomsten av ålderdomliga lås
och beslag gör det rimligt att datera åtminstone delar av byggnaden till 1700-talets andra
hälft. Att de förekommer på andra våningen
kan tyda på att byggnaden byggts på med en
våning eller genomgått en renovering efter
1800-talets mitt. De äldre beslagen har flyttats
upp på andra våningen medan bottenvåningen
har försetts med nya.
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Exempel på olika beslag och lås i hus nr 2.
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Ovanligt gedigen och arbetad dörr till vindstrappan i hus nr 2.
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Hus nr 8005 från väster.

Hus nr 8005
Boningshuset i två våningar är uppfört av
liggtimmer. Förmodligen är detta en så kal�lad sexknutabyggning men inga knutskallar
syns annat än i byggnadens hörn. Fasaderna är
klädda med rödfärgad locklistpanel med olika
bredd på panelbrädorna. Byggnaden har små
rektangulära fönster med två bågar indelade
i vardera tre rutor. Knutbrädor, fönsterfoder
och bågar samt vindskivor är målade i vit oljefärg. Ytterdörren är en modern dubbeldörr
tillverkad efter en äldre förlaga. En liknande
dörr syns på äldre foton av byggnad nr 2, men
äldre fotografier visar att hus nr 8005 har haft
dubbeldörrar med glas i de övre fyllningarna.
Huset har ett sadeltak med enkupiga tegelpannor och nockpannor. Skorstenen har utkragat
krön med hög plåtskoning i modernt utförande. Taket bärs upp av en enkel form av takstolskonstruktion som består av högben som
hålls ihop av hanbjälkar. På ett ställe har en
senare bytt hanbjälke stöttats upp av stödben.
Brädtaket med bräder med vankant har troligen tillkommit vid någon av renoveringarna på
efter 1960-talet.
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Byggnadens planform har ursprungligen varit en enkelstuga. Denna byggnad är dock en av
de som byggts om mest för att anpassas till nya
behov. Huset används som personalbyggnad
för anställda i Stensjö. Alla ytskikt är moderna
och så gott som samtliga äldre snickerier som
foder och socklar är tillkomna efter 1965. De
enda äldre kvarvarande synliga detaljerna är
äldre dörrblad och ett trappräcke. Dörrbladet
i övervåningens förstuga är av en ålderdomlig
typ, den äldsta som har påträffats i byn. Dörren har tre utanpåliggande fyllningar och runda plattgångjärn av 1700-talstyp. Trappräcket
med pinnar med kvadratisk genomskärning förekom från slutet av 1700-talet men i denna typ
av enklare miljöer måste det dateras till senare,
in mot 1800-talets andra hälft.
Eftersom så få detaljer är bevarade i interiören
är det svårt att utifrån dessa datera byggnaden.
Dörrbladet med gångjärnet talar för en datering
till 1700-talets senare vilket stämmer med uppgiften från 1966 att byggnaden ursprungligen
varit en envåningsbyggnad, se sid 19.
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Vinden med enkel takstolskonstruktion av sen 1800- eller tidig 1900-talstyp i hus nr 8005.

Ålderdomliga dörrar med utanpåliggande fyllningar och runda plattgångjärn av 1700-talstyp i hus nr 8005.
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Hus nr 1 från väster.

Hus nr 1, Gråstugan
Detta hus är en av Stensjös två bostadshus i en
våning. Liksom alla andra boningshus i byn
är det uppfört i liggtimmer med sex knutar. På
baksidan har två vertikala följare monterats
för att stötta timmerväggen. Det har inte gått
att undersöka varför dessa stöttande följare
behövs. Är timret skarvat på ett instabilt sätt
bakom panelen? Och är det i så fall tecken på
en tidigare gjord förlängning av byggnadskroppen? Fasaderna är klädda med rödfärgad locklistpanel med olika bredd på panelbrädorna.
Byggnaden har rektangulära fönster med två
bågar indelade i vardera tre rutor. Knutbrädor,
fönsterfoder och bågar samt vindskivor är målade i vit oljefärg. Huset har ett sadeltak med
enkupiga tegelpannor och nockpannor. Skorstenen är rakt utformad utan utkragat krön
med en hög plåtskoning i modernt utförande
samt ett skorstensskydd. Taket bärs upp av en
kroppås och två sidoåsar. Rafter bär upp det
glesa taket av vankantade brädor som utgör

46

underlag för sticketaket under tegelpannorna.
Åsarna har fått senare kompletteringar med
olika stöttor i sen tid. Åsarna avslutas med en
dekorativt skuren profil.
Byggnaden har enkelstugans planform. Interiören har genomgått samma sorts relativt
hårdhänta renovering som de övriga byggnaderna, förutom byggnad nr 8003, museistugan. Det innebär att det inte finns så många
äldre detaljer kvar. Dock finns de gamla spegeldörrarna med tre fyllningar kvar av snarlik
typ som de som finns i hus nr 4. Skillnaden är
att dörrarna i den här stugan har ett enklare
utförande, med mindre arbetade profiler och
enkelt utförda ålderdomliga bandgångjärn
Eftersom så få detaljer är bevarade i interiören är det svårt att utifrån dessa datera byggnaden. De äldsta dörrbladen pekar på 1800-talets
första hälft. Bandgångjärnen kan vara äldre än
så, men de kan också bara vara ännu ett tecken
på denna byggnads relativt enkla status.
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Vinden med åstakskonstruktion. I vänster i bild syns en senare förstärkning.

Halvfransk spegeldörr med enkel profil.

Profilerad avslutning på de utstickande åsbjälkarna.
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Hus nr 6 från väderstreck.

Hus nr 6, Undantagsstugan
Boningshuset i två våningar är uppfört av liggtimmer förmodligen med sex knutar, men har
inga synliga knutskallar annat än i byggnadens
hörn. Bygganden ligger i en sluttning och har
en hög sockel och källare mot väster. Fasaderna är klädda med rödfärgad locklistpanel med
relativt ensartat och modern utseende. Byggnaden har rektangulära fönster med två bågar
indelade i vardera tre rutor. I gavelröstena sitter
lunettfönster, vilket annars bara förekommer
på hus nr 42, Drängstugan. Knutbrädor, fönsterfoder och bågar samt vindskivor är målade
i vit oljefärg. Mot baksidan finns en envånings
tillbyggnad under ett tak av tegelimiterande
plåt. Yttertaket är täckt med enkupigt tegel
på ett svall av ursprungliga vankantade brädor och bärs upp av en takstolskonstruktion
av samma typ som i byggnad nr 8005. Ytterdörren är en modern enkeldörr tillverkad med
fiskbensmönstrad panel. Till källaren finns en
äldre dörr med liggande profilerad panel.
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Liksom alla andra boningshus i Stensjö är
denna byggnad en enkelstuga. Husets planform
har bevarats i stort sett intakt förutom tillbyggnaden mot baksidan som gjordes i början på
2000-talet. I likhet med övriga bostadshus har
ytskikten även här förnyats helt med moderna
material och färgtyper. Golvsocklar och fönster är utbytta men dörrblad och dörrfoder är
bevarade. Dörrarna är av samma halvfranska
typ med tre speglar som är den vanligaste i byn.
Profileringen är enkel och dörrarna är identiska med de som finns i hus nr 1 (Gråstugan).
Kammarlås och trycke är från andra hälften
av 1800-talet. I trappan upp till vinden finns
en äldre tapet synligt bevarad.
Med ledning av de bevarade dörrtyperna
med tillhörande lås samt takkonstruktionen
går det att datera byggnaden till 1800-talets
andra hälft. Eftersom det inte finns några äldre
typer av beslag eller dörrar är det inte troligt att
byggnaden har en äldre historia.

Stensjö by • Kalmar läns museum

Takkonstruktion på vinden till hus 6.

Trappräcke med snedställda fyrkantsstavar av en typ som
förekommer i flera av boningshusen i Stensjö.

Bevarad tapet på väggen i den inbyggda vindstrappan.
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Hus nr 42 från väster.

Hus nr 42, Drängstugan
Boningshuset i en våning är uppfört av liggtimmer med synliga knutskallar i byggnadens
hörn. Fasaderna är klädda med rödfärgad locklistpanel. Byggnaden har rektangulära fönster
med två bågar indelade i vardera tre rutor. I
gavelröstena sitter lunettfönster, vilket annars
bara förekommer på hus nr 6, Undantagsstugan. Knutbrädor, fönsterfoder och bågar samt
vindskivor är målade i vit oljefärg.
I denna lilla enkelstuga har alla invändiga
snickerier bytts ut förutom dörrarna. Dörrbla-
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Stora rummet i den före detta drängstugan.

den är halvfranska med tre fyllningar. Dörren
in till det som idag är toalett är kraftigare i
dimensionerna och därför förmodligen äldre
än de båda som sitter i farstun. Ytskikten är
helt moderna.
Drängstugan har daterats till 1870-talet och
det finns inget i byggnadens utförande som
motsäger det. Den äldre dörren kan ha övertagits från en annan äldre byggnad i byn. Att
äldre byggnadsdetaljer flyttades över till nya
men enklare byggnader var regel i ett samhälle
som hushållade med de materiella resurserna.

Halvfransk dörr som är äldre en byggnadens
förmodade tillkomsttid på 1870-talet.
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Hus nr 43 från nordväst. Bygganden uppfördes år 1877.

Hus nr 43, Stensiögården,Västra gården
Boningshuset i två våningar är uppfört av liggtimmer, men har inga synliga knutskallar annat än i byggnadens hörn. Fasaderna är klädda med hyvlad och profilerad panel, liggande
nederdel och stående upptill. Byggnaden har
rektangulära fönster med två bågar indelade i
vardera tre rutor. Till skillnad från övriga hus
i Stensjö är denna byggnad målad med brun
olje
färg. Mot framsidan finns en öppen veranda som har försetts med balkong i sen tid.
Taket är täckt med lertegel på ett brädtak av
vankantade brädor. Takkonstruktionen är den
som brukar kallas för Svensk takstol och det är
den enda bygganden i Stensjö som har denna
mer utvecklade variant av takstolskonstruktion.
Detta är Stensjö bys största boningshus.
Sin ansenliga storlek till trots har den i likhet
med övriga bostadshus i Stensjö enkelstugans
planform i grunden, men storleken har lämnat
utrymme till en något utbroderad variant. En
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Den ansenliga ytan på rummen vid södra gaveln gjorde det
nödvändigt med en förstärkande balk på vinden.

del av inredningen har tillkommit vid senare
renoveringar men dörrar och en del foder är
ursprungliga.
Byggnaden har genom källorna daterats till
1877 och det finns inget vare sig i byggnadens
konstruktion eller detaljer som motsäger detta.
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Vinden i hus nr 43 med svensk takstol och en imponerande murstock med två kanaler som går ihop till en skorsten ovan nock.

Detalj av takdekorationen med tryckta bårder och
schablonmålat mönster i starkare färger.

Stora rummet på den nedre våningen har fältindelade väggar med
tapeter från 1900-talet och i taket finns dekor som delvis är tryckt
och delvis målad.
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Kulturhistorisk värdering av bostadshusen
Samtliga boningshus i Stensjö by uppvisar
många typiska drag för bebyggelsen på den
småländska landsbygden som den tedde sig
omkring mitten av 1800-talet. I synnerhet exteriörerna är orörda av 1900-talets moderniseringar. Byggnadernas utformning och gestaltning är resultatet av en lokal ekonomi med hög
grad av självhushållning. Byggnadsmaterialen
och hantverkskunnandet som krävdes för att
bygga husen hämtades från den egna byns
marker och från det nära omlandet. Därmed
inte sagt att Stensjö var utan påverkan från
den vidare omvärlden. De två våningarna, de
faluröda fasaderna, de vita knutarna och tegeltaken är alla ett utslag av nya strömningar
i den tidens byggnadsskick som nådde fram till
Stensjö.
Betraktad på håll ser Stensjö by mycket ålderdomlig ut med bykärnans alla byggnader
tätt intill varandra på bytomten. Men när man
skärskådar varje boningshus mer noggrant
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upptäcker man snart att de får sin huvudsakliga karaktär från ombyggnader som gjorts från
mitten av 1800- talet och fram till sekelskiftet.
Det är endast hus nr 4 som med sina relativt
små kvadratiska fönster låter ana att det kan
vara från 1700-talet. I flera av husens stommar
döljer sig äldre delar och i interiörerna finns
åtskilliga dörrar, lås och beslag från 1700-talet
bevarade.
De renoveringar som gjorts från 1960-talet
och framåt har ofta hållit hög kvalitet vad gäller material och utförande. Däremot hade man
kunnat önska att större respekt visats mot originalmaterial än vad som ibland varit fallet. Ur
antikvarisk synvinkel har originalmaterialet
alltid ett högre kulturhistoriskt värde än aldrig
så välgjort nytt material.
Som helhet framstår dock boningshusen
som en mycket välbevarad och värdefull del
av den mycket ovanliga bebyggelsemiljö som
Stensjö by utgör.
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Hus nr 28 loge, byggd i skiftesverksteknik. Troligen uppförd i mitten av 1800-talet. Byggnaden används idag som museum.

Ekonomibyggnader
Ladugårdar, lador och logar
Ladugårdar, lador och logar låg vanligen, precis som i Stensjö, en bit bort från bostadshusen,
ofta grupperade kring en gårdsplan. Därav ordet ladugård. I Stensjö där bytomterna lades
ut som långsträckta band placerades ladugårdens bebyggelse på rad vilket gett bymiljön
dess karaktäristiska utseende. Undantaget är
den senare anlagda miljön kring Västra gården
där ladugårdens bebyggelse ligger samlad runt
omkring ett gårdstun.
Ladugård, lador och logar för förvaring av
foder och spannmål, var viktiga byggnader
på gården. Där förvarades de värdefulla djuren som var basen i skogsbygdernas jordbruk.
Antalet lador och logar men även storleken på
byggnaderna signalerade gårdens välstånd.

I Stensjö finns idag två ladugårdar bevarade.
De används idag för byns kor och får. Det innebär att inredningen har ändrats för att klara
dagens krav för djurhållning. Exteriört har
ladugårdarna däremot bevarat ett ålderdomligare utseende. De är byggda i timringsteknik
eller i en kombination av timring och skiftesverk. Taken är idag täckta av spån. Taken
bärs upp av takstolar vilket indikerar att de är
byggda kring mitten av 1800-talet. Samtliga
ekonomibyggnader har genomgått omfattande
renoveringar där takstolar bytts, nytt spåntak
har lagts och väggpartier bytts. Majoriteten av
ekonomibyggnaderna är idag rödfärgade men
undantagen är byggnaderna nr 37 och 9004.
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Hus nr 35, loge byggd i en kombination av liggtimmer och skiftesverk. Troligen byggd i mitten av 1800-talet. De högt placerade, låga dörrarna har typiska trästeg.

Kulturhistorisk värdering
av ladugårdar, lador och logar
Samtliga ladugårdar, lador och logar är av stor
betydelse för gårdsmiljön i Stensjö by. De är
alla byggnader med tydliga funktioner som
haft en avgörande betydelse för jordbruket på
gårdarna i byn. Byggnadernas olika funktioner är än idag tydliga i deras utseende. Byggnadstiden för samtliga ekonomibyggnader
ligger koncentrerad till mitten av 1800-talet,
vilket sammanfaller väl med en expansiv tid
i Stensjös historia. Antalet invånare i byn var
då som störst. Ett förbättrat jordbruk med
omfattande nyodling, i kombination med ett
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skogsbruk som vid den här tiden fick en större
betydelse, genererade ett välstånd för byn som
gjorde det möjligt att utveckla och bygga nytt.
Flera av byggnaderna har med tiden förändrats
interiört för att anpassas till nya krav på djurhållning och behov av nya funktioner. Byggnadernas exteriörer har i de flesta fall genomgått
omfattande renoveringar på grund av det långt
gångna förfall som byggnaderna befann sig i
då Kungliga Vitterhetsakademin köpte byn.
Renoveringarna har dock utförts på ett sådant
sätt att miljön fortfarande uppfattas som ålderdomlig.
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Hus nr 37, lada byggd av liggtimmer och rundtimmer. Detta är en av de byggnader som idag är omålad.

Hus nr 9004 kallas idag för loge men har också kallats för lövlada. Här har alltså det löv som hamlades från gårdens askar,
lindar m fl trädslag. Lövet användes som foder främst till får och getter. Logen är byggd i en kombination av skiftesverk och
liggtimmer och omålad.
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Hus nr 9005 ladugård. Detta är den västra av de två bevarade ladugårdarna. Här stallas idag gårdens rödkullor. Ladugården
är byggd i en kombination av skiftesverk och liggtimmer och byggd i mitten av 1800-talet.

Hus nr 9018 loge byggd i mitten av 1800-talet i en kombination av skiftesverksteknik och liggtimmer. En stor del av såväl
timret som skiftesverkskonstruktionen har bytts ut.
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Hus nr 9008 är den östra av gårdens två bevarade ladugårdar. Den är byggd i en kombination av skiftesverk och liggtimmer
från mitten av 1800-talet. Här stallas idag gårdens får. Utrymmet under ladugården används för förvaring av krakar och
rester efter spåntillverkning.
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Hus nr 44. Närmast i bild visthusboden som är byggd i liggtimmer. Den bortre delen är en vagnsbod byggd i regelverk. Båda
byggnadsdelarna uppfördes omkring 1877.

Hus nr 33 bygd i liggtimmer. Byggnaden har ursprungligen varit en visthusbod men är idag ombyggd till raststuga för besökare.
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Bodbyggnader och magasin
Bland gårdens ekonomibyggnader hade boden
en särställning. Även i senare tid har den rönt
särskilt intresse inom forskningen. Bodar är
en byggnadstyp som ofta bevarats på gården.
I flera fall har bodar också flyttats till hembygdsgårdar eftersom de ansetts särskilt ålderdomliga och bevarandevärda.
Ofta låg boden i nära anslutning till mangårdsbyggnaden och användes till förvaring av
gårdens värdefulla tillgångar som spannmål
och livsmedel, men även kläder. Boden var ofta
mycket välbyggd för att skydda mot fukt, inbrott och skadedjur. Timringen var gjord med
stor precision och konstruktion av till exempel
golv gjordes så att inga springor för möss uppstod. Boden speglade gårdens välstånd och hade
inte sällan särskilt dekorativt utskurna detaljer
på vindskivor och knutskallar. Bodar har i vetenskapliga sammanhang indelats i flera underkategorier. En särskiljande indelning har varit
i hur många rum bottenvåningen består av, till
exempel enkel- eller dubbelbodar. I Stensjö är
hus nr 25 en enkelbod och hus nr 15 en dubbelbod. En loftbod är en bod med två våningar.
I äldre tider var det ofta den enda byggnaden
på gården som var byggd i två våningar och
därigenom utmärkte den sig som särskilt betydelsefull. Det finns tre huvudtyper av loftbodar;
den raka boden, utskottsboden med utkragad
övervåning och loftboden med svalgång längs
ena långsidan. Svalgångsboden i Stensjö, hus nr
25, utgör en variant där svalgången istället för
på långsidan ligger på ena gaveln.
Förutom hus nr 15 och 25 klassas också
nr 16, 19, 33, 44 och 9023 som bodar eller
magasin. Nr 16 och 19 vilar båda på kraftiga
stenkällare som troligen har använts för förvaring av livsmedel eller foder. Den ursprungliga funktionen för överbyggnaden är dock
oklar. Nr 33 är idag ombyggd till raststuga
men har ursprungligen varit en visthusbod och
har exteriört kvar sitt utseende. I nr 44 utgörs
en del av byggnaden av en visthusbod och en
del av vagnsbod. Båda byggnadsdelarna har
både exteriört och interiört kvar tydliga spår
efter sina respektive ursprungliga funktioner.

Hus nr 25 är en enkel timrad loftbod med svalgång vid gaveln.

Hus nr 9023 är ett sädesmagasin med de för
byggnadstypen typiska ventilationsluckorna.
Liksom ladugårdar, lador och logar kan denna
byggnad tydligt kopplas till byns storhetstid i
mitten av 1800-talet.
Samtliga byggnader har ett ålderdomligt utseende men endast byggnad nr 44, som byggdes 1877, kan dateras med säkerhet. Övriga
byggnader är troligen byggda under 1800-talets första hälft eller kring mitten av seklet.

Kulturhistorisk värdering
av bodbyggnader och magasin
Samtliga bodar och magasin är viktiga för
bymiljön i Stensjö. Boden och magasinet var
statusbyggnader som signalerade gårdens välståndsnivå. Särskild möda lades ofta på de här
husen med omsorgsfullt utförda detaljer, ibland
med en praktisk nytta men ibland enbart som
utsmyckning. Byggnaderna har en placering
som överensstämmer med deras funktion och
de blir därmed en viktig del för att visa hur den
äldre agrara bebyggelsen var ordnad.
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Till vänster hus nr 16 som är byggd i liggtimmer och till höger
hus nr 19 som är byggd i en kombination av liggtimmer och skiftesverk. Mot mangården har båda byggnaderna kraftiga källare.
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Hus nr 15 är en dubbel utskottsbod byggd i liggtimmer. Dörrarna har ordentliga lås. Livsmedel var stöldbegärligt och värdefullt eftersom det krävdes så stora arbetsinsatser för att framställa. Mått och läge talar för att detta är den visthusbod som
omtalas i brandsförsäkringshandlingen från år 1900 men den beskriv som delvis uppförd av regelverk vilket inte stämmer
med denna byggnad.
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Hus nr 9024 vagnsbod och stall. Byggnaden är uppförd i en kombination av skiftesverk och liggtimmer. Den bedöms vara
uppförd under 1900-talets andra hälft men kan vara äldre eftersom en byggnad i det här läget är utritad på laga skifteskartan
från 1850.

Övriga äldre byggnader
Förutom de typer av byggnader som redogjorts
för i texten finns ytterligare äldre byggnader;
huset nr 8 som använts för smådjur, 34 vedbod,
9020 hemlighus, 9024 vagnsbod och stall samt
9027 vedbod. De är alla byggda i liggtimmer
och/eller skiftesverksteknik och byggtiden ligger troligen från mitten av 1800-talet fram till
sekelskiftet 1900. De samstämmer i utseende
och byggnadsteknik med övriga äldre ekonomibyggnader i byn. Deras funktioner är självklara delar i en gårds helhet. Med stor säkerhet
har det funnits ytterligare ett antal byggnader
i gårdsmiljön som haft samma funktioner som
de här uppräknade, men som försvunnit med
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tiden. I synnerhet fåruppfödning var viktig i
självhushållningens tid. Vedbodarna kan naturligtvis också ha fungerat som redskapsbodar.
Hemlighuset är ovanligt till sin utformning
och kan indikera ett äldre byggnadssätt för
huskategorin.
I den kombinerade vagnsboden och stallet
finns inredningen med spiltor kvar. Hästarna
var gårdens mest värdefulla djur. Därför lade
man extra omsorg om deras stall och foder.
Även vagnar, såväl för vardagsbruk som för
finbruk, betingade naturligtvis också ett stort
värde och vårdades med särskild omsorg.
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Hus nr 34.

Kulturhistorisk värdering av övriga äldre
byggnader
Byggnaderna uppräknade under övriga äldre
byggnader har alla haft viktiga funktioner för
byns verksamhet. När det gäller de mindre
byggnaderna är de troligen också de kvarvarande representanterna för respektive kategori.
Flera bör ha funnits. Det gör att de kvarvarande har ett extra stort värde. Liksom alla andra äldre ekonomibyggnader är de viktiga för
upplevelsen av helheten. Den bevarade inredningen i den kombinerade stall och vagnsboden ger naturligtvis denna byggnad ytterligare
ett värde.
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Hus nr 8 byggt av liggtimmer. Detta lilla hus ska ha använts för smådjur. Det kallas såväl svinhus som fårhus och hönshus.

Hus nr 34 som är en vedbod byggd i skiftesverksteknik. På bilden skymtar ytterligare en likadan bod ligger mellan nr 34 och
nr 16. Denna byggnad finns inte med på moderna kartor.
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Hus nr 9020 är ett hemlighus byggt i liggtimmer. Dess utseende är idag ovanligt och möjligen är detta en representant för
en äldre utformning av byggnadstypen.

Hus nr 9027 är en kombinerad vedbod och redskapsbod i anslutning till bostadshuset nr 6 öster om bymiljön. Huset är byggt
i skiftesverksteknik.
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I förgrunden hus nr 24 som varit bykstuga och bakom skymtar nr 32 som ursprungligen ska ha varit ett dass. Båda husen ska
ha uppförts i början av 1900-talet.

Byggnader uppförda omkring
eller efter sekelskiftet 1900
Till den här kategorin har räknats sentida
kompletteringar av byggnadsbeståndet som
speglar tidens utveckling och krav på modernisering. Dessa byggnader är ofta uppförda i
regelverk. Här finns också ett antal byggnader
som uppförts som servicebyggnader för besökare och för moderna maskiner och material
som behövs för gårdens skötsel. Dessa byggnader ligger något utanför den egentliga bymiljön
och redovisas inte här.
Ett tydligt exempel på byggnad som uppfördes som en konsekvens av utvecklingen i början av 1900-talet är hus nr 24. Huset har varit
bykstuga och byggdes någon gång 1900-1910.
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Det visar på hur man försökte förbättra den
tunga hanteringen av tvätten.
Även vagnsboden nr 9017 bör ses som ett
uttryck för en modernisering. Byggnaden uppfördes troligen 1910-1930. Kanske på grund av
att någon i byn köpte en bil. Även hönshusen
nr 14 och 21 bör ha byggts under samma tid
som vagnsboden. De kan ses som ett tecken
på hönsuppfödningens och äggproduktionens
ökade betydelse under början av 1900-talet.
Vägg i vägg med hönshuset nr 21 ligger också
ett hemlighus som troligen byggdes under samma tid. Något äldre än de här byggnaderna är
hus nr 9 som än idag används som stall. Huset
bedöms vara byggt för sekelskiftet 1900.
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Hus nr 9, stall byggt i slutet av 1800-talet.

Kulturhistorisk värdering av byggnader
uppförda omkring eller efter sekelskiftet
1900
Den här gruppen av byggnader visar med sin
utformning och sina funktioner hur tiderna
förändrades i början av 1900-talet. Även om
Stensjö by upplevde en nedgång när människor
flyttade från byn krävde ändå det dagliga livet att man följde med i de förändringar som
fick genomslag under den här tiden. Genom att
några mera framträdande byggnader från den
här tiden har rivits blir de som finns kvar ännu
viktigare för att visa på de förändringar som
påverkade innevånarna i Stensjö.
Hus nr 9007 är ett litet hemlighus inklämt mellan de båda
ladugårdarna nr 9005 och 9008.
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Hus nr 14 är ett av de hönshus som byggdes någon gång 1910-1930.
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Hus nr 21 fungerar som hönshus.

75

Stensjö by • Kalmar läns museum

Hus nr 9038 sågladan vid Virån. Byggnaden uppfördes i slutet av 1800-talet.

Sågverk
En viktig tillgång för Stensjö by var Virån.
Här hade man fasta fiskeredskap och kraften
utnyttjades för att mala säd. Kvarnläget sydost
om byn återfinns på kartan från 1709 vilket
indikerar att platsen har en lång historia. När
kvarnrörelsen spelat ut sin roll använde man
istället vattenkraften för att driva en bysåg. Två
av de byggnader som finns på platsen, nr 9038
och 9039, uppfördes i slutet av 1800-talet. Kvar
finns också dammanläggning, vattenränna
(större renoveringsarbete pågår) samt rekonstruerat vattenhjul.
Nyligen inköpte Kungliga Vitterhetsakademin en modernare sågverksanläggning, Stärringsmåla 2:3. Platsen kallas för Skärpan. På
den ekonomiska kartan från 1942 finns inget
sågverks på platsen men verksamheten bör har
tillkommit kort efter att kartan ritades. Fastigheten gränsar till Stensjöbys ägor. Det inköpta
sågverket har cirkelsåg och hyvel som drivs av
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Rekonstruerat vattenhjul vid hus nr 9038.
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Interiör från sågen i Stärringsmåla. I mitten hyveln och tillvänster sågbordet med klingan. Anläggningen drivs av en råoljemotor och remdrift.

en råoljemotor. Tanken är att man här ska kunna såga det virke som behövs för underhållet av
byggnaderna i Stensjö. Reparationerna kräver
ofta dimensioner och kvalitéer som kan vara
svåra att få tillgång till i dagens bygghandel.

Kulturhistorisk värdering av sågverk

Sågen vid Stärringsmåla. Platsen kallas också för Skärpan.

Virån har en lång tradition av att förse gården
med kraft. Kvarnplatsens användning kan spåras tillbaka till tidigt 1700-tal men har troligen
använts även långt tidigare. Även om platsen
idag inte används för att såga eller mala har
den ett högt kulturhistoriskt värde eftersom
den troligen är en av förutsättningarna för att
en bosättning en gång i tiden uppstod i Stensjö.
Den nyinköpta sågen i Stärringsmåla kommer
förhoppningsvis att bli ett viktigt komplement
till verksamheten och bidra till att de byggnadsantikvariska ambitionerna kan förstärkas.
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Den rekonstruerade linbastan.

Ängslador, linbastur och smedjor
Ängslador uppfördes i anslutning till slåttermarkerna. Det sparade tid under den hektiska skördetiden att lagra fodret i en ängslada
istället för att transportera det hem till byn.
Istället gjorde man det under vinterhalvåret
då förhoppningsvis snöföre kunde underlätta
transporterna till exempel över våta marker.
Ängslador var en vanlig byggnadstyp i skogsbygderna där slåttermarken kunde ligga långt
från gårdarna. Fram till slutet av 1800-talet
byggdes de ofta i timringsteknik med tak av
ved, näver eller torv. På Stensjös marker ska det
ha funnits ca 10 stycken ängslador. Den ängslada som finns bevarad på Stensjös ägor ligger i
Dala sydväst om byn, hus nr 47. Den är timrad
och har ett vedtak. Ladan genomgick en omfattande renovering 1966 då nytt tak lades och en
del timmer byttes ut.
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Utanför bymiljön byggdes också byggnader som rymde brandfarliga verksamheter. I
Stensjö har det funnit fyra linbastur och fem
smedjor. I linbastun torkades linet när det inte
längre kunde torkas utomhus. Smedjorna ska
ha använts dels för att tillverka enklare föremål
som behövdes på gården och för att göra reparationer. Möjligen har de också använts för att
framställa järn av sjö- och myrmalm. Under
1800-talet användes det framställda järnet för
gårdens egna behov men längre tillbaka i tiden
kan man också framställt för avsalu.
Idag finns ingen av de ursprungliga byggnaderna kvar men en linbasta, nr 9012, och en
smedja nr 9011 har rekonstruerats i ängsmarkerna norr om byn. Den rekonstruerade smedjan ligger på en plats där det tidigare legat en
basta.
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Ängsladan i Dala.

Den rekonstruerade smedjan.
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Kulturhistorisk värdering av
ängslador, linbastur och smedjor
Samtliga tre byggnader är viktiga representanter för verksamheter som funnits i byn. Idag bidrar de till att berätta om byns historia och hur
livet en gång i tiden fungerade där. Samtliga
tre bidrar också till att förstärka den agrara
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bebyggelsemiljön i Stensjö. Av de tre har ängsladan i Dala det högsta värdet genom att den är
en ursprunglig byggnad. Trots att den genomgått omfattande reparationer som inneburit att
stora delar av byggnadsmaterialet bytts ut har
den ett högre värde än de båda andra.
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Kulturhistorisk värdering och analys

Kulturhistoriskt värde är inget absolut värde,
utan ett komplext begrepp som omfattar olika
typer av värden. Dessa värden byggs upp av
olika egenskaper hos de objekt eller den miljö
som värderas. Definitionen av de olika värdena
går ofta in i varandra.
I arbetet redogörs för Stensjös långa historia. I byns historia kan tre centrala skeden
identifieras som idag i hög grad präglar byn.
Det första är storskiftesreformen. Genom storskiftet fick byn sin tomtstruktur och den har
legat till grund för hur bebyggelsen i byn har
placerats. Den är grunden för det ålderdomliga
intryck som byn ger dagens besökare.
Det andra skedet är tiden kring mitten av
1800-talet och den förändringsvåg för landsbygdens bebyggelse som följde i spåren av laga
skifte, 1800-talets modernisering av jordbruket och nyodlingsarbetet. I detta skede formas
byggnadernas utseende. Vad vi ser i dag är alltså
laga skiftes bebyggelse placerad i en miljö präglad av storskiftets tid. I några av byggnaderna
finns äldre detaljer som berättar att en del av
husen kan ha en äldre historia. Byggnadernas
funktioner också fortfarande tydliga och utgör
en viktig del av byggnadernas värde.
Det tredje skedet är tiden efter Kungliga
Vitterhetsakademins övertagande. Det nya
ägandet innebar en satsning på byn där tiden i
praktiken hade stått stilla i ca 30 år. En tydlig
ambition i de nya ägarnas avsikter med byn var
att förstärka det äldre intrycket av byn. Ett par

större byggnader från tiden kring sekelskiftet
revs eftersom de ansågs inte passa in i den bild
man ville förmedla. Tiden efter 1960 har också
inneburit att flera av husen moderniserats för
att fungera i verksamheten på gården. Husens
stommar finns dock kvar och det är än idag
lätt att se bostadshusen ursprungliga planlösningar. Bakom de moderna ytskikten finns
historien kvar i form av öppna spisar, dörrar,
foder med mera. Renoveringarna har dels räddat byggnaderna från det förfall många befann
sig i när Vitterhetsakademin tog över, dels gjort
det möjligt att använda byggnaderna i verksamheten och på så sätt bidra till att Stensjö
blir en levande miljö. Arbetet med renovering
har varit viktigt. I det arbetet har man dock
tappat bort en av byggnadsvårdens viktigaste
teser nämligen att spara originaldelar, antingen på plats i konstruktionen eller på annat sätt.
Originaldelarna behöver bevaras för att fungera som ett arkiv över byggnadens historia och
som mall för att rekonstruera byggnadsdelar.
Flera av taken i Stensjö är till exempel idag
helt omlagda och inga ursprungliga partier eller delar finns kvar som berättar om hur konstruktion och material ursprungligen har sett
ut. När originaldelarna inte finns bevarade har
något gått förlorat i kunskapen om byn.
Stensjö bys styrka är helheten med byggnader och odlingslandskap. Tillsammans skapar
de en unik, ålderdomlig agrar miljö av nationellt värde.
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Bilaga

Tabell över byggnader i Stensjö by

83

26

28

33

1

22

-

20

30

10

44?

84

2

4

6

8

9

11

14

15

16

17

1

Äldre
nr
40

Nr

Svinhus

Källare

Loftbod

Ekonomibyggnad
Hönshus

Hönshus,
fårhus,
svinhus
Stall

Bostadshus

Bostadshus

Bostadshus

Torpstuga

Funktion

Regelverk

Liggtimmer

Liggtimmer

Regelverk

Regelverk

Liggtimmer

Liggtimmer

Liggtimmer

Liggtimmer

Liggtimmer

Liggtimmer

Konstruktion

Locklist

-

-

Locklist

Locklist

-

-

Locklist

Locklist

Locklist

Locklist

Fasad

Röd,
slamfärg
Röd,
slamfärg

Röd,
slamfärg
Röd,
slamfärg
Röd,
slamfärg
Röd,
slamfärg

Röd,
slamfärg

Röd,
slamfärg

Röd,
slamfärg
Röd,
slamfärg

Kulör,
färgtyp
Röd,
slamfärg

Sadeltak

Sadeltak

Sadeltak

Sadeltak

Sadeltak

Sadeltak

Sadeltak

Sadeltak

Sadeltak

Sadeltak

Sadeltak

Tak

Enkupigt
lertegel

Spån

Spån

Enkupigt
lertegel
Spån

Spån

Spån

Enkupigt
lertegel

Enkupigt
lertegel
Enkupigt
lertegel

Enkupigt
lertegel

Takmaterial

18001870
19001920

18901910
19751985
19001930
18001860

18401880

18501860

17501850
17501850

18001850

Datering

-

Omnämnt i brandförsäkringshandling
1900?
Visthus. Beskrivet i
brandförsäkringshandling 1900?
Byggnadsläget återfinns enligt
rektifiering, på storskifteskarta 1792.
Osäkert om byggnaden är så gammal.
Kallas även för bod.

Modern ekonomibyggnad

-

Kallas Erland Magnussons stuga.
Beskrivet i brandförsäkringshandling
1900. Åstak
Kallas Undantagsstuga. Möjligen
omnämnt i brandförsäkringshandling
1900
-

Kallas Gråstugan. Byggnadsläget
återfinns, enligt rektifiering, på laga
skifteskarta från 1850. Husets
takkonstruktion bekräftar dateringen
till före 1850. Åstak.
Kallas Erik Petterssons stuga

Övrigt
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34

33

32

30

28

25

24

23

21

20

19

Garage

Hönshus

Loge

Tvättstuga,
bykstuga
Bod

Loge

Garage

Dass

Bod

Vedbod

-

7

16

39

3

-

38

43

14

31

Vagnsbod

11

Skiftesverk

Liggtimmer

Regelverk

Regelverk

Skiftesverk

Liggtimmer

Skiftesverk
och
liggtimmer
Regelverk

Regelverk

Skiftesverk
och
liggtimmer
Regelverk

-

Locklist

Locklist

Locklist

-

-

Locklist

-

Locklist

Locklist

-

Röd,
slamfärg

Röd,
slamfärg

Röd,
slamfärg

Röd,
slamfärg
Röd,
slamfärg

Röd,
slamfärg
Röd,
slamfärg

Röd,
slamfärg
Röd,
slamfärg
Röd,
slamfärg

Röd,
slamfärg

Pulpettak

Sadeltak

Sadeltak

Sadeltak

Sadeltak

Sadeltak

Sadeltak

Sadeltak

Sadeltak

Pulpettak

Sadeltak

Spån

Spån

Enkupigt
lertegel

Enkupigt
lertegel

Spån

Enkupigt
lertegel
Spån

Spån

Korrugerad
plåt
Spån

Spån

18501920

18001850

19001910

18001870
19751985

19001910
18001850

19751985
19101930
18001880

18001880

Byggnadsläget återfinns, enligt
rektifiering, på laga skifteskarta från
1850. Byggnaden är dock inte från
denna tid.
Kallas i handling från 1970-talet för
tvättstuga. Byggnadsläget återfinns,
enligt rektifiering, på laga skifteskarta
från 1850. Byggnaden är dock inte från
denna tid.
Byggnadsläget återfinns, enligt
rektifiering, på laga skifteskarta från
1850. Byggnaden kan vara den
samma idag. Timmervarven är
numrerade.
Även registrerad i bebyggelseregistret
som 9014.

Byggnadsläget återfinns enligt
rektifiering, på storskifteskarta 1792.
Osäkert om byggnaden är så gammal.
-

-

Omnämnt i brandförsäkringshandling
1900?
Omnämnd i brandförsäkringshandling
1900?

Byggnadsläget återfinns enligt
rektifiering, på storskifteskarta 1792.
Byggnaden är dock inte från den tiden.
Ligger i anslutning till sågverket.

Stensjö by • Kalmar läns museum

85

23

2

66

67

71

68

69

-

29

86

37

42

43

44

45

46

47

8003

35

Bostadshus

Ängslada

Garage

Hemlighus

Lada

Bostadshus

Bostadshus

Lada

Loge

Liggtimmer,
rundtimmer
med knut
Liggtimmer

Regelverk

Regelverk

”Trästomme
”
Regelverk
och
liggtimmer

Liggtimmer
och
rundtimmer
Liggtimmer

Skiftesverk
och
liggtimmer

Locklist

-

Locklist

Locklist

Locklist

Locklist

Locklist

-

-

Röd,
slamfärg

-

Röd,
slamfärg
Röd,
slamfärg

Brun,
linoljefärg
Röd,
slamfärg

Röd,
slamfärg

-

Röd,
slamfärg

Sadeltak

Sadeltak

Sadeltak

Pulpettak

Sadeltak

Sadeltak

Sadeltak

Sadeltak

Sadeltak

Enkupigt
lertegel

Brädtak

Tvåkupigt
lertegel

Spån?

Enkupigt
lertegel
Tvåkupigt
lertegel

Tvåkupigt
lertegel

Spån

Spån

18001850

18001870

18931910
19701972

1877

1877

1870

18001870

18001850

Kallas Anders Petter Erikssons stuga
eller Museistugan. Takkonstruktion
åstak.

Kallas Drängstugan eller statbyggnad.
Beskrivet i brandförsäkringshandling
1893.
Beskrivet i brandförsäkringshandling
1893.
Beskriven i brandförsäkringshandling
1893, så som en vagnsbod och en
visthusbod. Framstår i
brandförsäkringshandlingen som två
separata byggnader men är i realiteten
sammanbyggda. Visthusboden är
byggda liggtimmer och vagnsboden av
regelverk.
Byggd efter 1893, ej antecknad i
brandförsäkringshandlingen från 1893.
Verkar ha en äldre del. Äldre läge för
ladugård. Möjligen kan den äldre
delen vara del av f d ladugården?
Ladan i Dala, byns enda bevarade
ängslada.

Byggnadsläget återfinns, enligt
rektifiering, på laga skifteskarta från
1850. Dateringen kan stämma men
skifteskartan anger en större byggnad
än denna.
Kallas också lövladan.
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5

6

8

9

-

13

-

17

18

8005

9004

9005

9007

9008

9011

9012

9013

9017

9018

Loge

Vagnsbod

Förråd

Linbastu

Smedja

Ladugård

Hemlighus

Ladugård

Loge

Bostadshus

Skiftesverk
och
liggtimmer

Natursten
och
regelverk
Regelverk

Liggtimmer

Liggtimmer

Skiftesverk
och
liggtimmer

Skiftesverk
och
liggtimmer
Skiftesverk
och
liggtimmer
Regelverk

Liggtimmer

-

Brädpanel

Locklist

-

-

-

Locklist

-

-

Locklist

Röd,
slamfärg
Röd,
slamfärg

Tjärad

Röd, slam
färg
-

Röd,
slamfärg
Röd,
slamfärg

Röd,
slamfärg

-

Röd,
slamfärg

Sadeltak

Sadeltak

Sadeltak

Sadeltak

Sadeltak

Sadeltak

Pulpettak

Sadeltak

Sadeltak

Sadeltak

Spån

Spån

Brädtak

Brädtak

Brädtak

Spån

Spån

Spån

Spån

Enkupigt
lertegel

19101930
18001900

19721974
18001880
19601970

19101930
18001870

18001870

18001870

17501850

-

-

Byggt som sprängmedelsförråd.

Byggnadsläget återfinns enligt
rektifiering, på storskifteskarta 1792.
Byggnaden som finns på platsen är
inte så gammal.
Raserad men återuppbyggd på samma
plats.
-

-

-

Kallas arrendatorsbostaden.
Byggnadsläget återfinns enligt
rektifiering, på storskifteskarta 1792.
Undersöktes vid renovering 1966. Då
konstaterades att huset ursprungligen
haft en våning och att det är äldre än
vad det framstår som idag. Troligen är
husets första våning från 1700-talet.
Takkonstruktion takstolar.
Kallas ibland för lövlada.
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21

24

25

34

47

-

-

-

9020

9023

9024

9027

9036

9038

9039

Saknar
nr

88

Loge och
förråd
Sågverk

Sågverk

Källare

Vedbod

Vagnsbod
och stall

Sädesmagasin

Hemlighus

Regelverk

Regelverk

Regelverk

Natursten

Skiftesverk

Skiftesverk
och
liggtimmer

Skiftesverk
och
liggtimmer

Liggtimmer

Brädpanel

Brädpanel

Brädpanel

Locklist

-

-

-

-

Röd,
slamfärg
Röd,
slamfärg
Röd,
slamfärg
Röd,
slamfärg
Röd,
slamfärg

Röd,
slamfärg

Röd,
slamfärg
Röd,
slamfärg

Sadeltak

Sadeltak

Sadeltak

Sadeltak

Pulpettak

Sadeltak

Sadeltak

Sadeltak

Korrugerad
plåt
Korrugerad
plåt

Enkupigt
lertegel
Pannplåt

Spån?

Spån

Spån

Vedtak

18701910
18501900
18901900
18901900
Efter
1942

18251875

18001860
18251875

Nyligen inköpt av Vitterhetsakademin.
Fastigheten heter Stärringsmåla 2:3
och platsen kallas Skärpan

-

-

Använd som oljeförråd.

Byggnadsläget återfinns, enligt
rektifiering, på laga skifteskarta från
1850. Dateringen kan stämma men
skifteskartan anger en mindre
byggnad än denna.
Byggnadsläget återfinns, enligt
rektifiering, på laga skifteskarta från
1850. Dateringen kan stämma men
skifteskartan anger en mindre
byggnad än denna.
-

-
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Adress

Telefon

Fax

E-post

Box 104, S-391 21 Kalmar

0480-45 13 00

0480-45 13 65

info@kalmarlansmuseum.se

