Långt in i den småländska skogen ligger
gården Stensjöäng. Här finns något för alla
sinnen. Med lust och lek som drivkraft har
Marianna och Anders Agetorp skapat ett
eget paradis som de gärna delar med sig
av – galleri, öppen trädgård, naturstigar
samt möjlighet att delta på evenemang och
föreläsningar. Alla är välkomna och under
de senaste åren pågår arbete för att göra
Stensjöäng tillgängligt.


Text: Helena Tiderman Foto: Astrid Källström
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Alla ska få möjlighet att ta del av

natur och kultur
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i tar av från landsvägen och kör in
på en mindre väg
som leder långt
in i den trolska
småländska skogen. Vi passerar
den lilla byn Spjutaretorp och vidare
in på en ännu mindre grusväg. Skogen
är tät och fylld av stora klippblock och
mossbeklädda stenar. Vi börjar just fundera på om vi kört vilse då en gigantisk
stenblockselefant plötsligt dyker upp vid
vägen. Då förstår vi att vi snart är framme.
På gårdsplanen möts vi av Marianna
och Anders Agetorp. Marianna är född på
en gård i närbelägna i Spjutaretorp. Hennes pappa ägde även torpet Stensjöäng.
Marianna drömde redan som ung flicka
om att bo där. Och så blev det. När det
var dags att flytta hemifrån var det till
Stensjöäng som flyttlasset gick.
– Efter några år träffade jag Anders.
Vi gifte oss och sedan dess har Stensjöäng varit vårt gemensamma livsprojekt,
säger hon.
Marianna, som tidigare arbetat som
trädgårdsmästare, driver nu verksamheten på Stensjöäng på heltid. Hon föreläser bland annat om hälsa och naturens
helande kraft. Hon är även konstnär och
har skrivit en rad böcker. Anders arbetar
heltid som fysioterapeut men är i stor
utsträckning delaktig i verksamheten
med bland annat sin konst. Förutom att
fotografera gör han fantastiska målningar
på stenblock samt installationer i naturen
(gärna av skrot).

gården och blommorna. Särskilt rosor var
hennes passion.
– Nu har jag gått tillbaka till min första kärlek, naturen i sig – att framhäva
stenarna och naturen. Min gamla vilda
rosenträdgård har alltmer återtagits av
naturen, men dess spår finns kvar och
många finner en stor stillhet och ro att
vandra bland örter och blommor som
ännu doftar.
Det är svårt att beskriva en plats som
Stensjöäng; det är många delar som berör
på olika sätt. Här finns mycket att njuta
av, den unika steniga naturen, de gamla
skogarna och Skogskatedralen, som är en
meditativ plats i ett skogsparti. Här finns
naturstigar där besökarna kan uppleva den
trolska skogen, stora stenblock, ibland
med grottor under, öppna marker, stillheten vid Stensjön och udda upplevelser
med konstinstallationer.
Ingår i Grön Entreprenör
Marianna fick för några år sedan kontakt
med Sveriges lantbruksuniversitetet, SLU
i Alnarp och deras projekt Grön Entreprenör – landsbygdens kulturmiljöer –
forskningen visar vägen. En del av 

Flera sinnen berörs
Det finns en hel del öppna trädgårdar i
Sverige. Det som är speciellt med Stensjöäng är blandningen av konst, trädgård,
skog och natur. Flera sinnen berörs på
samma gång.
– Vi blandar gärna natur och konstverk
på ett lekfullt sätt, för skapande och lek
hör ihop. Var man än ställer ett konstföremål i naturen så blir resultatet slående
och upplevelsen blir så mycket starkare,
säger Marianna.
Hon satsade i början mycket på träd-
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projektet handlar om tillgänglighet till
natur- och kulturupplevelser.
– De hade hört talas om vår helande
trädgård och våra hälsovandringar, då vi
under en hel dag vandrar i tystnad. Efteråt
samtalar vi om våra tankar och känslor
under vandringen, berättar Marianna.
I och med kontakten med Alnarp vaknade också intresset för att göra Stensjöäng tillgänglig för alla.
– En händelse som särskilt inspirerade
oss till att tillgängliggöra Stensjöäng var
när en buss med personer från ett äldreboende kom på besök, många med rul�lator och rullstol. Även om det inte då var
anpassat på Stensjöäng så upptäckte vi
att med fantasi och god vilja så var ändå
mycket möjligt. Besöket sporrade oss
och efter det har vi anpassat Stensjöäng
bit för bit.
Utmaning och möjlighet
Marianna och Anders insåg snart att det
var en enorm utmaning att göra en så otillgänglig plats som Stensjöäng tillgänglig.
– Vi såg det inte bara som en utmaning
utan också som en stor möjlighet och
under 2016 påbörjade vi ett långsiktigt
arbete med att tillgängliggöra Stensjöäng.

”

Bara att ta bort
alla stora stenar
har varit ett
gigantiskt arbete.

Marianna och Anders Agetorp utanför
sitt älskade Stensjöäng.
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Vi började med att samla in medel för
att utföra arbetet och fick ett fantastiskt
gensvar i form av några större donationer
och många små gåvor, berättar Anders.
I dag är den inredda gillestugan i ladan
tillgänglig för alla. Här kan man träffas
och ha möte eller bara umgås och äta och
dricka. I ladan finns även en anpassad toalett. Man har också anlagt en ny gårdsplan
samt packat många av grusgångarna som
omger gården så att det går att ta sig fram
med rullstol eller rullator.
– Bara att ta bort alla stora stenar har
varit ett gigantiskt arbete. Tidigare fanns
en brant backe från gårdsplanen ned till
trädgården. Vi har fraktat dit tonvis med
grus som sedan packats vilket resulterat i
en svag lutning som nu lätt går att rulla
upp och nedför. Mycket med tillgänglighetsarbetet är fortfarande kvar men
vi arbetar enträget vidare, säger Anders.
Stensjöäng erbjuder även övernattning
med Bed & Breakfast, men i dagsläget
finns tyvärr inget anpassat boende på
gården.
Tillgänglighetspris
För sitt arbete med att tillgängliggöra
Stensjöäng har Marianna och Anders

tilldelats ett tillgänglighetspris av kommunen. De har även aktivt deltagit i projektet
Grön Entreprenör genom att bidra med
sina erfarenheter. SLU i Alnarp har som
en del av projektet tagit fram ett antal
filmer där forskare och lärare från SLU
samt landsbygdsföretagare delar med sig
av sina erfarenheter. Marianna är en av de
företagare som berättar hur de gjort för att
skapa tillgänglighet i naturen.
– För oss har det här inneburit att vi
öppnat upp för nya möten och nya nätverk där vi kan ingå. Tillgänglighet berör
så många och natur- och kulturupplevelser är oerhört viktiga för vårt välbefinnande. Det är en del av livet som borde
få komma alla till del. Vi hoppas att vi
genom att visa vad vi gjort på Stensjöäng kan inspirera andra att ta efter, säger
Marianna. ●
Är du intresserad av att besöka Stensjöäng? Ta då kontakt med Marianna eller
Anders på telefon 070-673 99 16 eller per
e-post marianna@agetorp.se. De skräddarsyr gärna ett program för er.
Du kan även läsa mer om Stensjöäng på:
www.agetorp.se.

Grön Entreprenör
Grön Entreprenör är ett projekt som
Jordbruksverket gett stöd till för att få
fler landsbygdsföretagare att erbjuda
verksamheter med naturupplevelser,
arrangemang och boende tillgängligt
för personer med funktionsnedsättning och deras närstående. Målsättningen är att visa på vad naturen kan
betyda för hälsa och välbefinnande
och att visa på enkla möjligheter i
tillgänglig miljö som kan inspirera
till eget utövande. Projektet startade som en dialog mellan Sveriges
lantbruksuniversitetet, SLU i Alnarp
och Personskadeförbundet RTP, där
det framkom att personer med funktionsnedsättning efterfrågar ett större
utbud av äventyr och upplevelser i
natursköna miljöer.
I maj 2014 lanserades boken Naturupplevelser för oss alla – forskningen
visar vägen. Boken vänder sig främst
till företagare och entreprenörer på
landsbygden som vill utveckla sin
verksamhet så att den blir tillgänglig
för personer med funktionsnedsättningar. Den riktar sig även till alla som
är intresserade av friluftsliv med fokus
på funktionsnedsättning. Boken kan
användas som handbok och i studiecirklar både för landsbygdsföretagare
och personer som är intresserade
av friluftsliv med fokus på funktionsnedsättning.
I SLU Alnarps senaste projekt inom
Grön Entreprenör har de tagit fram
ett 40-tal filmer för den som är
intresserad av landsbygdsutveckling.
Filmerna finns på Youtube och består
av föreläsningar av forskare och lärare
från SLU samt landsbygdsföretagare
som delar med sig av sina erfarenheter. Personskadeförbundet RTP har
varit delaktig i den delen som rör
tillgänglighet. Marianna Agetorp från
Stensjöäng är en av de företagare som
berättar hur de gjort för att skapa
tillgänglighet i naturen för alla som
kommer på besök. Du hittar filmerna
på Youtube på kanalen Fortbildning i
Alnarp.
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