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Stenmuren
Stenmurar är tidsdokument som visar på ägo-
förhållanden och gränsen mellan markslagen.

Hägnader har gamla anor i människans histo-
ria. Synliga och bestående för den framtid som 
ansågs överblickbar.  Stensträngar är ett för-
historiskt exempel på en hägnad/gränsmark-
ering. Idag ser vi dem som låga rader av stenar 
och de räknas som fasta fornlämningar. 
Man antar att de utgjort en form av enkelmur. 
Man kan också tänka sig att stensträngen kom-
pletterades med en överbyggnad av trä likt en 
hankgärsgård.

Konstruktioner

En vanlig stenmurskonstruktion är skalmuren. 
Den består av ett ”skal” av större stenar och 
block lagda parallellt med varandra med ett litet 
mellanrum där det mindre stenmaterialet släng-
des i. En annan är dubbelmuren som har två 
stenar/block i bredd medan stenarna i en 
enkelmur består av en enkel rad stenar lagda i 
några varv.

Stenmurar och trägärsgårdar uppfördes för att 
skilja inägan (åker och äng) från utmarken 
(skogen) och för att markera ägogränser. 
Det senare blev en viktig del under laga skiftet 
(1827- ) då fl ertalet byar delades upp i separata 
gårdsenheter.

Byggande av en stenmur

En uppskattning av arbetsinsatsen för stenmurs-
byggande fi nns i läroboken Jordbrukslärans 

hufvudgrunder som utkom i fl era upplagor 
under 1800-talets andra hälft.

Enligt denna lantbrukspraktika skulle två 
personer på en dag lägga en 7 meter lång och 
1,5 meter hög stenmur. Bredden upptill skulle 
vara 0,4 meter. Förutsättningen var att bygg-
materialet låg intill den blivande muren. 

Stenmurar ersatte trägärsgården som hägnad. 
Sten fanns i åkern, virke fanns i skogen men 
det senare värderades till skillnad från stenen. 
Med laga skiftet uppmuntrades anläggande av 
hägnader av sten. Träråvaran från skogen var i 
vissa landsdelar en ändlig resurs medan åkrarna 
var en outtömlig källa för sten och block. Med 
önskan om rationellare odling rensades också 
åkrarna från odlingsrösen.

Biologisk aspekt och mikroklimat.

Odlingsrösen, stenmurar och öppna diken är 
viktiga småmiljöer i odlingslandskapet. Sten-
murar och öppna diken fungerar som sprid-
ningskorridorer för djur och växter. Stenmurar 
och rösen är både tillfälliga som stadigvarande 
livsmiljöer för ett antal arter. Det är därför dessa 
miljöer har ett skydd i miljöbalken (biotop-
skyddet). Håligheterna mellan stenar och block 
fungerar både som 
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yngelkammare och skydd. Krönen utgör en bra 
utkikspost och stenarna i sig har koloniserats av 
lav. Stenmurar och odlingsrösen skapar också 
ett mikroklimat med mindre temperaturvaria-
tioner i dess närhet vilket gynnar vissa arter.

Man kan fundera över skillnader i artsamman-
sättningen i igenväxta murar mot de som 
hävdats i generationer. 

Restaurering av stenmurar

Byggande av en stenmur krävde en stor arbets-
insats. I gengäld höll den betydligt längre än 
hankgärsgården. Men visst underhåll tarvades 
dock. Utebliven röjning av sly och busk efter 
murarna bidrog till skador på lång sikt. Många 
murar kom med tiden att förlora sin ursprung-
liga funktion. Gårdar slogs ihop, gränsmurar 
blev till hinder och förföll. Många togs bort. 
Ett antal blev till makadam i de mobila sten-
krossarna under nödhjälpsarbetenas 1920-tal. 
Makadam behövdes till vägarnas anläggande. 
En ny tid stundade. 

Så kom stenmurens roll att förändras, från 
gränsmitt och hägnad till ett dokument över 
ett fl yktat jordbrukslandskap. I detta materiali-
serade minne såg djur och växter en fristad i det 
alltmer monotona jordbrukslandskapet. 

Murarna i Kettstaka

I sydligaste delen av länet, mot gränsen till 
Östergötland ligger byn Kettstaka. Från riksväg 
50 bär det upp på en slingrande grusväg 
genom skogsmarker. Vägen mot Stora Kettstaka 
tycks vara en enda backe. Här och var öppnar 
sig landskapet för att åter sluta sig. Så öppnar 
sig landskapet än en gång och där ligger byn 
Kettstaka vackert belägen, omgärdad av jord

bruksmark och skog. Här bor bland andra, 
Margareta Kreese, som rår över 34 hektar jord-
bruksmark. Bete som åker.

Vid sidan av den tid som jordbruket tar i 
anspråk återskapar hon bilden av det äldre land-
skapet med att röja fram igenväxta stenmurar, 
murar som ursprungligen anlades för att synas 
och skydda.

Margareta bestämde sig i förfjol för att röja 
fram dessa monument över kampen för brödet. 
Till sin hjälp fi ck hon en skicklig arbetskarl, 
Bill Johansson, från grannbyn, på andra sidan 
länsgränsen.

Bill och Margareta har röjt fram ett par igen-
vuxna stenmurar. Bill har sorgfälligt reparerat 
muravsnitt som av tjälskjutning och rottryck 
kalvat. Han använder sig av spett och traktor-
lastare. Men det viktigaste är dock kunskapen. 
Arbetet pågår och resultatet är enaståend bra. 
Det som långt tidigare var en naturlig del i 
blickfånget, men som under långlig tid var över-
växt, växer så åter fram. 

Stöd för återställande av stenmurar.
Inom utvald miljö fi nns ett stöd för att 
restaurera stenmurar. Ersättningen ligger 
för närvarande på 220 kronor/löpmeter. 
Länsstyrelsen administrerar inkommande 
ansökningar. 

Thomas Börjesson tel. 019-193956 eller
Torgny Frembäck   tel. 019-193860.

Utsnitt av lantmäterikarta över Stora Kettstaka, 

1797.

Margareta Kreese och Bill Johansson


