högarps by

H

ögarps by är på samma gång både speciell och representativ för jordbruks- och bebyggelseutveckling
inom denna del av Småländska höglandet. Det speciella ligger i att det äldre jordbrukets strukturer har bevarats
och ger en mycket pedagogisk bild av de senaste århundradenas landskapsförändringar. Det kontinuerliga bruket av ängsoch hagmarker har lett till att byn har en rik flora. Högarps by
är både kultur- och naturreservat.
Under århundraden har jordbruk och binäringar format
och omformat landskapet. Olika metoder för odling och fodertäkt har avlöst varandra och satt sina avtryck i backen. Den
södra delen av byn – Stora Högarp – har dokumenterats flera
gånger sedan den första kartan upprättades 1647. Därför kan
vi följa utvecklingen mot exempelvis en mer och mer omfattande åkermark. Förändringar i bebyggelsen kan också studeras då den först fanns sammanhållen på en bytomt fram till
ca 1820 då den gamla bytomten övergavs och Stora Högarp
delades upp i fyra gårdsbruk.
Den äldre markanvändningen satte också spår på olika sätt.
Dels har vi de fysiska spåren – röjningsrösena, stenmurarna,
åkerterrasserna och husgrunderna – dels de biologiska spåren
i form av den speciella växtlighet som gynnas av lieslåtter och
boskapens betande. De hamlade träden bär också spår efter
lövbetestäkt.
Både Högarp och närliggande byar är kända för artrikedom.
Här finns bland annat nattviol, jungfru Marie nycklar, kattfot, slåttergubbe, jungfrulin, men även mindre vanliga arter
som klasefibbla, trollsmultron och den fridlysta orkidén Adam
och Eva. Under våren är det på sina ställen gult av gullvivor.
I den sydvästra delen av byn står en ladugård som inrymmer
ett museum med äldre jordbruksredskap och hushållsföremål
från byn.

I den välhävdade markerna i byn finns hamlade träd, d.v.s.
man har tagit lövbärande kvistar och grenar från träden och
utfodrat kreaturen. Foto Jönköpings läns museum.
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Den gamla bytomten, som övergavs omkring 1820, låg invid vägen i bildens fond. Foto
Jönköpings läns museum.
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SMULTRONSTÄLLEN
Ute i landskapet finns massor att upptäcka! Länsmuseet presenterar här smakprov
på sevärdheter i Jönköpings län med utgångspunkt i kulturmiljöer och kulturarv.
Här finns välkända kulturminnesmärken såsom Habo kyrka och domarringarna
i Smålandsstenar, men också mer okända pärlor såsom flottningslämningarna i
Valån och Stengårdshults kyrka. I länet finner vi många spår efter forna tiders
människor och verksamheter, allt ifrån slott- och herresäten till övergivna vägbankar och odlingsrösen i skogsmark.
Vår tanke med Smultronställen är att det ska locka till utflykter i kulturlandskapet – där finns vår historia, som tar sig olika uttryck i den fysiska miljön. Det är
ett arv värt att uppleva och värna. Under rubriken Smultronställen kommer vi
allteftersom fylla på med ännu fler sevärdheter, både för länsbor och långväga
besökare. Ju fler som upptäcker dessa pärlor, desto större möjlighet att de bevaras
för framtiden.

FAKTA
I Jönköpings län finns över 40 000 registrerade fornlämningar, 87 riksintressanta
kulturmiljöer, närmare 130 byggnadsminnen, ungefär 150 kyrkor, 100-talet hembygdsgårdar med samlad äldre bebyggelse, ett stort antal industrihistoriska miljöer
samt två kulturreservat. Därtill finns också ett stort antal kulturmiljöer med bevarandevärd bebyggelse. En del av dessa kan man få information om via länsstyrelsens
och kommunernas hemsidor. Man kan även hitta beskrivningar via de olika hembygdsföreningarnas respektive sidor.

BRA ATT VETA
Tillgängligheten till de olika smultronställena varierar. En del är välskyltade, enkelt
tillgängliga och uppfyller krav på parkeringsplatser etc. Andra kräver mer av besökaren, kanske behöver man gå en längre sträcka för att nå sitt mål, ibland är det snårig
skog och väl framme möts man kanske av en trasig skylt (om det ens funnits någon).
Platserna bär dock alltid på en spännande och intressant historia.
Notera också att många av de kulturhistoriska byggnaderna är privatägda och endast tillgängliga för exteriör beskådan. Respektera privat tomtmark. Många kyrkor
är öppna sommartid. Under andra tider på året brukar man kunna kontakta kyrkvaktmästaren som öppnar upp.
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