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Sammanfattning
Västerbottens museum har på uppdrag av Bjurholms kommun upprättat ett
kulturmiljöunderlag för Bjurholms tätort. Uppdraget indelades i två etapper, varav
denna rapport avser Etapp 1. Etapp 1 omfattar ett avgränsat område, på en
fördjupande nivå, inför ändring av en detaljplan. Avgränsningen inrymmer själva
planområdet och den närmaste omgivningen. Etapp 2 avser att omfatta resterande
delar av tätorten, på en övergripande nivå.
Bjurholm är en tätort i Nolaskogsområdet i norra Ångermanland, i södra
Västerbottens län, och centralort i Bjurholms kommun. Den är belägen cirka 60
kilometer väster om Umeå. Öreälven flyter väster om samhället.
Arbetet med det antikvariska underlaget har utförts av byggnadsantikvarierna
Cecilia Nordlund och Maria Appelstam Häll under april och maj 2020. Tone
Hellsten, arkeolog, har varit behjälplig vid karthanteringen. Foton som har tagits
under fältarbetet finns i museets arkiv. Foton i rapporten har tagits av
Västerbottens museum om inget annat anges.
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Inledning
1.1 Syfte
Syftet med kulturmiljöunderlaget är att tillhandahålla ett kunskapsunderlag för att
tydliggöra företeelser med kulturhistoriska värden i Bjurholms tätort. Syftet är
även att ge förutsättningar för att värna och tillvarata dessa värden som en resurs i
samhällsplanering och lovprövning med stöd i Plan och bygglagen, Kulturmiljölagen och Miljöbalken. Kulturmiljöunderlaget i Etapp 1 utgör ett kunskapsunderlag inför en detaljplaneändring inom Arrendorn 1 och Bjurholm 1:99 m.fl.
där ett kombinerat äldre- och förskolecenter planeras.

1.2 Avgränsning för undersökningsområdet inom Etapp 1

Figur 1. Undersökningsområdet och det aktuella planområdet på ortofoto från 2019.

Undersökningsområdet omfattar det aktuella planområdet samt den närmaste
omgivningen som påverkas av den nya detaljplanen. Avgränsningen för
undersökningsområdet följer de yttre fastighetsgränserna. Även utblickar som
ligger utanför undersökningsområdet har beaktats inom kulturmiljöunderlaget.

4

1.3 Metod
Bjurholms tätort som kulturmiljö har analyserats visuellt vid besök på plats i
tätorten samt genom studier av kartor och arkivmaterial. Underlag till analysen har
inhämtats i form av kartmaterial från Lantmäteriet och Bjurholms kommun, äldre
fotografier från bland annat Västerbottens museums fotoarkiv, nytagna foton i fält
samt olika skriftliga källor. Analysen har gett kunskap om hur tätorten historiskt
har vuxit fram samt vilka krafter som har skapat och omformat tätorten i olika
skeden. Med hjälp av analysen har även betydelsefulla företeelser i den byggda
miljön såsom gestaltning, struktur och rumsbildningar kunnat identifieras. Därefter
har företeelserna värderats utifrån Riksantikvarieämbetets plattform för kulturhistorisk värdering och urval.

1.4 Begreppsförklaring
Kulturarv – alla materiella och immateriella uttryck (spår, lämningar, föremål,
konstruktioner, miljöer, system, strukturer, verksamheter, traditioner, namnskick,
kunskaper etc.) för mänsklig påverkan.
Kulturmiljö – hela den av människor påverkade miljön, t.ex. en enskild anläggning
eller lämning, ett mindre eller större landskapsavsnitt, en bygd eller en region.
Kulturmiljön omfattar inte bara landskapets fysiska innehåll utan även
immateriella företeelser som ortnamn eller sägner som är knutna till en plats eller
ett område. Kulturmiljön är en del av kulturarvet.
Företeelse – del av kulturarvet, t.ex. hela landskap eller landskapsutsnitt (inklusive
stadsmiljöer), bebyggelsemiljöer eller enstaka byggnader, fornlämningsmiljöer eller
enstaka fornlämningar, övriga kulturhistoriska lämningar, kulturlämningar,
parker/trädgårdar, ortnamn, traditioner eller verksamheter m.m.
Kulturhistoriskt sammanhang – ett visst identifierat och avgränsat historiskt
utvecklingsförlopp med ingående verksamheter eller aktiviteter som på olika sätt
haft en präglande inverkan på en viss företeelse.
Läsbarhet – är detsamma som möjligheterna att utifrån företeelsens fysiska
innehåll och egenskaper utläsa, förstå och kommunicera väsentliga delar av
samhällets kulturhistoriska bakgrund och utveckling – företeelsens kulturhistoriska
sammanhang.
Kulturhistoriskt värde – de möjligheter materiella och immateriella företeelser kan
ge vad gäller att inhämta och förmedla kunskaper om och förståelse av olika
skeenden och sammanhang − samt därigenom människors livsvillkor i skilda tider,
inklusive de förhållanden som råder idag.
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2. Kulturhistoriska sammanhang
I detta avsnitt redogörs kortfattat för landskapet som Bjurholm byggts upp inom
samt tre avgränsade historiska utvecklingsförlopp för tätorten. I de kulturhistoriska sammanhangen ingår verksamheter eller aktiviteter som på olika sätt
haft en präglande inverkan för tätorten.

2.1 Landskapet
Bjurholms tätort är beläget inom ett kraftigt kuperat och kulligt skogslandskap
efter Öreälvens dalgång. Från älvstranden, i den djupt nedskurna ravinen, upp till
moränområdets plana del är nivåskillnaden 100 meter. Landskapet är till största
delen beläget ovan högsta kustlinjen, som är den nivå dit havet nådde som högst
under eller efter den senaste istiden. Orten inramas av skogsbryn runt om samt
bergsformationer såsom Balberget, en del av bergsmassivet Ångermanbalen. Balberget fungerade länge som landskapsrå, det vill säga den historiska punkt där
gamla gränslinjer för Ångermanland, Lappland och Västerbotten möttes. Marken
nedanför Ångermanbalen vid nuvarande tätort tillhörde fram till 1766 Ångermanlands ärjemark (utmark i en jakt- och fångstekonomi) och därefter Västerbotten.

2.2 Nybygge och bybildning, 1700-tal
Bjurholm anlades av en nybyggare i början av 1750-talet på kronans allmänning
vid Öreälvens östra strand. Det var det första nybygget efter roddleden mellan
byarna Agnäs och Örträsk. I övrigt var vintervägar och sommarens fästigar över
bergen de enda förbindelselederna. Förläggningen av nybygget vid älven på ett
frostfritt höjdläge följde mönstret för kolonisationen av Norrlands inland under
den stora nybyggarperioden 1750-1800. Nybygget, som gavs namn efter Bäverholmen nere vid älven, blev insynat under Umeå socken och Västerbottens län,
men kom enligt hävd att tillhöra Nordmalings församling fram till 1815.
Nybyggaren bodde de första åren på Kojbacken, väster om nuvarande hembygdsområde vid nedfarten till Bäverholmen. Stigen från Kojbacken till Bäverholmen,
senare avskuren i tre holmar, har samma sträckning som finns utmärkt på de
äldsta kartorna över området. Den första vinterbostaden insynades 1759 och
uppfördes på Gammgården, strax öster om nuvarande hembygdsområdet. På
nybygget uppfördes enligt gällande reglemente en stuga med kammare, en kornlada
med loge, en stolpbod samt ett fä- och stallhus. Närliggande ängsmark och starrmyrar nyttjades för hö till kreaturen. Av råmarken i anslutning till gården utvanns
små åkerland där råg, korn och rovor odlades. Odlingsmark skapades även genom
svedjebruk enligt finsk tradition, där så kallade ”fällor” bestående av nedbrunnen
skog uppodlades. Norr om Vännäsvägen, mellan Klockarbäcken och Ringvägen,
låg en sådan ”fälla” där svedjekulturen senare avlöstes av åkerkultur.
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På skattläggningskarta från 1798 är tre närliggande gårdsplatser utmärkta. Dessa
var belägna i klunga i anslutning till byvägen som följer Kyrkogatans sträckning i
nord-sydlig riktning. Gammgården låg längst norrut. Då grunden inte var säker
och vatten saknades flyttades gården 1838 en bit österut, över en liten dalgång, till
”fällan” strax norr om Jacob Jonsvägen och Vännäsvägen. Gården, som låg i nära
anslutning till kallkällan i ravinen där Klockarbäcken flyter, ärvdes i flera led och
gavs senare namn efter Bjurholms kyrkvärd Jacob Jonsson (1844-1922) som var
född på gården. Den lilla provisoriska timmerbyggnaden från Kojbacken flyttades
till Jacob Jonsgården, då nyttjad som härbre och kornbod. Gården revs i samband
med att småhusområdet uppfördes under 1950- och 1960-talen.
Av de två södra gårdsplatserna, vilka tillkom 1784 efter en delning av ursprungshemmanet, finns endast den östra bevarad (aktuellt planområde). Gårdarna var
organiserade enligt nordsvenskt mönster i tre eller fyra längor, inramande ett
gårdstun. Bebyggelsen, vilken utgjordes av en blandning av västerbottnisk- och
ångermanländsk tradition, var i regel timrade och omålade enkelstugor, parstugor
eller korsbyggnader i 1-1,5 våningar med nävertäckt sadeltak. De första nybyggarna i Bjurholm livnärde sig utöver jordbruk och boskapsskötsel, jakt och
fiske även av skogsarbete för Håknäs sågverk (grundad 1761 nedströms Öreälven).
Håknäs sågverk ägde stora skogsdomäner längs med Öreälven som under vårarna
nyttjades som flottningsled.

Gammgården, 1750-tal

Kojbacken och stig till
Bäverholmen, 1750-tal

Gårdsplatser, 1784

Fig. 2. Utsnitt av skattläggningskarta över Bjurholms krononybygge 1798, topografisk karta 2019.
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2.3 Kyrkby och sockencentrum, 1807-1934
En kraftig befolkningsökning i bygden – till följd av kolonisation och en förbättrad
levnadsstandard – i kombination med en lång och besvärlig väg till Nordmalings
sockenkyrka, föranledde att byn uppförde en egen kyrka och prästgård vilka stod
färdiga 1807. På samma platser uppfördes 1854 en ny prästgård (nuvarande
församlingsgård) och 1875 en ny kyrka (denna brann ned och ersattes av befintlig
kyrka 1935). Prästbordet lokaliserades strax söder om den västra gårdsplatsen från
1784. Kyrkogården utvidgades 1859. De äldsta delarna (Gamla kyrkogården)
ligger närmast syd och sydväst om nuvarande kyrka.
Från att ha varit en kapellförsamling till Nordmaling utgjorde Bjurholm 1815 en
självständig socken med ett eget pastorat. Behovet av farbara landsvägar ökade i
takt med att socknens byar växte. År 1825 förlängdes den gamla kyrkvägen från
Nordmaling till Agnäs upp till Bjurholms kyrkoplats (Klockarvägen och Kyrkogatan). Landsvägen förgrenade sig vid bygränsen mot Nyby, varav den östra
sträckan fortsatte upp mot Jacob Jonsgården (Köpmansgatan, Jacob Jonsvägen).
Därefter tillkom landsvägarna till Örträsk 1856 (Kyrkogatan), Vännäs 1863 och
Fredrika 1867 (Storgatan). Söder om kyrkan tillkom ett område med offentliga
funktioner såsom sockenstuga och kyrkohärbergen (1817), folkskola (1852), småskola (1870-tal), apotek (1895), sjukstuga och läkarbostad (1920-tal). Av dessa
byggnader finns endast folkskolan (nuvarande apotek) och läkarbostaden kvar.

Jacob Jonsgården,
flyttad från Gammgården 1838

Gamla Örträskvägen,
1856 (Kyrkogatan)

Gamla Vännäsvägen,
1863

Kojbacken och stig till
Bäverholmen
Jacob Jonsvägen
Gårdsplats, 1784/
förvaltarbostad, 1869

Nordmalingsvägen, 1825
(Klockarvägen och Kyrkogatan)
Prästboställe med prästgård,
1854 (Församlingsgården) och
prästkammare/ bagarstuga,
1839 (Högbomsstugan).

Kyrkoplats, 1807
(Gamla kyrkogården)

Fig. 3. Utsnitt av karta över Laga skiftet 1864.
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Första kyrkan, 1807

Bagarstuga/prästkammare, 1839
(Högbomsstugan)

Prästgård, 1854
(Församlingsgården)

Gårdsplats, 1784
(aktuellt planområde)

Fig. 4. Bjurholm före 1872 när den andra kyrkan grundlades. Foto: Bjurholms hembygdsförening.

Nya boställen för befattningshavare, handelsmän och hantverkare etablerades
inom byn som kom att utvidga sig vidare åt öst och syd längs efter de nya landsvägarna. I utkanten mot skogsbrynen låg torparnas små stugor. Vid laga skifte
1864 utgjordes byn av sju hemman varav tre av gårdarna flyttades ut efter skiftet.
Flera av gårdarna bibehöll sin tre- och fyrlängade form. Trädgårdar med odling för
husbehov, så kallade kryddgårdar, låg ofta i söderläge i anslutning till gården.
I mitten av seklet var det endast prästgården som var rödmålad, därefter spred sig
traditionen vidare till andra mangårdsbyggnader, ekonomibyggnader och uthus.
Under början av seklet blev tvåluftsfönster spröjsade i sex rutor vanliga.
Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet utökades handelsstråket efter
landsvägarna till Nordmaling (Köpmannagatan) och Fredrika (Storgatan) fram till
uppfarten mot kyrkan. Den tidigare bygränsen mot Nyby sprängdes då handelsstråket fortsatte söder om Kvarnbäcken. Först ut var Bjurholms gästgivargård från
1869 (Urmakaren 3), vilken uppfördes invid vägkorset nära bron över Klockarbäcken. Efter handelsstråket tillkom hotell, kaféer, lanthandel, speceri- och modeaffärer, bank med mera. En stor del av bostadsbebyggelsen från slutet av 1800talet och början av 1900-talet uppfördes som friliggande mindre enbostadshus i trä
med oljemålad panelarkitektur samt sadeltak med avvalmade gavelspetsar. Även
delar av den äldre bostadsbebyggelsen kläddes i denna nya utformning.
Norr om kyrkan, på platsen där den västra gårdsplatsen från 1784 tidigare legat,
uppfördes 1928 ett nytt komministerboställe (nuvarande Prästen 3). Den östra
gården ägdes och beboddes från 1869 av tjänstemän vid Håknäs sågverk och från
1889 av Mo och Domsjö. Den södra mangårdsbyggnaden utgjorde bostad till
inspektorer, förvaltare och faktorer på bolagen fram till 1981, och den västra
flankerade mangårdsbyggnaden beboddes bland annat av bokhållare, rättare och
kontorister. Förvaltarbostället utvidgades runt sekelskiftet 1900 åt norr genom
uppförandet av rättaregården (nuvarande Arrendatorn 3) som från 1931-1971
inhyste MoDo:s arrendator.
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Kontorsbyggnad,
1800-tal

Prästgård, 1854
(Församlingsgården)

Förvaltarbostad,
1800-tal

Fig. 5. Vy över prästgården (t.v.) och förvaltarbostället/gårdsplats från 1784 (t.h.) under slutet av
1800-talet innan rättargården uppfördes norr om kontorsbyggnaden. Foto: Västerbottens
museums fotoarkiv.

Förvaltarboställe/
Gårdsplats från 1784

Kyrka, 1935

Prästgård, 1854
(Församlingsgården)

Komministerboställe,
1928 (Prästen 3)

Fig. 6. Bjurholms kyrkoby efter gamla Örträskvägen (nuvarande Kyrkogatan) 1940 före centralskolans (Castorskolans) och småhusområdets tillkomst. Foto: Västerbottens museums fotoarkiv.
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2.4 Municipalsamhälle och tätort, 1934-nutid
Bjurholms municipalsamhälle bildades 1934 och den första stadsplanen antogs
1953 när Bjurholms tätort nådde sin kulmen i befolkningstillväxt. Stora delar av
området var redan då bebyggt. Av de områden som tillkommit före 1953 kan
nämnas hembygdsområdet vid den nordöstra delen av Örträskvägen (första
byggnaden ditflyttad 1947) samt MoDo:s faktorsboställe (1946) och den nya
centralskolan (1948) öster om kyrkan. Med den nya planen fortsatte skolområdet
att byggas ut under 1950- och 1960-talen med bland annat bibliotek, ishockeybana, aula och matsal (nuvarande Folkets hus). Därefter tillkom Simhallen (1973)
samt Castorhallen och f.d. ledningscentralen under 2000-talet.
Två större områden för bostadsbebyggelse etablerades efter 1953, ett norr om
komministerbostället och MoDo:s förvaltargård samt ett söder om den gamla
sjukstugan. Båda områdena präglas av friliggande enbostadshus med små trädgårdar. Det expansiva Bjurholm krävde även nya och moderna omsorgs- och
förvaltningsbyggnader. Bjurholm fick sitt första ålderdomshem med Älvgården
(1956) som uppfördes sydväst om kyrkan och den gamla kyrkogården. Ett nytt
kommunalhus (1955) uppfördes inte långt ifrån det förra. Det gamla området med
offentliga funktioner söder om kyrkan förändrades kraftigt när småskola, sockenstuga/kommunalhus, arrest och sjukstuga revs under 1960-talet.

Område med småbostadshus,
1950- och 1960-tal

Gamla Örträskvägen,
1856 (Kyrkogatan)

Gamla Vännäsvägen, 1863
Kojbacken och stig till
Bäverholmen

Komministerboställe, 1928 (Prästen
3) och komministerboställe, 1958
(Prästen 4)

Jacob Jonsvägen

Skolområde från 1948
Gårdsplats från 1784/
förvaltarbostad från 1869

Nordmalingsvägen från 1825
(Klockarvägen och Kyrkogatan)

Prästboställe med prästgård från 1854
(Församlingsgården) och bagarstuga
från 1807 (Högbomsstugan).

Kyrka från 1935 med kyrkogård

Fig. 7. Utsnitt av Ekonomiska kartan 1961.
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Den nya bebyggelsen som tillkom mellan 1930- och 1960-talen bibehöll den friliggande låga skalan med sadeltak, ibland med avvalmade gavelspetsar, och fick ett
övervägande modernistiskt utförande med ljusa oljemålade locklistfasader, nakna
tegelmurar samt ospröjsade två- eller treluftsfönster i liv med fasad. Även delar av
den äldre bostadsbebyggelsen gavs denna nya utformning medan uthus och
ekonomibyggnader behölls oförändrade. Undantaget är den gamla prästgården
från 1850-talet som stilrenoverades till ett mer traditionellt utförande.
Överloppsbyggnader såsom logar, hässjor, stolpbodar, mat- och kornbodar revs.
Flera mönsterbyggnader uppfördes och renoverades under denna period av den
regionalt kände arkitekten Kjell Wretling, såsom kyrkan och MoDo:s förvaltarboställe (1935), Centralskolan med utbyggnader (1948, 1950-tal) och Kommunalhuset (1955).
Även vägarna ändrades och utökades. Infarten från Örträsk gavs en ny sträckning
vilken förenade sig med Storgatan. En busstation (nuvarande café) anlagd vid
vägkorset strax öster om Klockarbäcken, där det tidigare färgeriet legat, blev en ny
knutpunkt i samhället. Förbindelserna i samhällets östra del mellan korsningarna
av Vännäs- och Örträskvägarna i norr och Nordmalingsvägen i söder utökades.
Den mest betydande strukturella förändringen kom med den nya länshuvudvägen
Vännäs-Bjurholm, färdigställd under 1960-talet, vars fyllnadsmassor bildade en
barriär i dalgången samt klöv gamla Örträskvägen, Jacob Jonsvägen och hela
samhället i två delar.
I takt med befolkningsökningen inom tätorten och i övriga socknen ökade behovet
av gravplatser. Kyrkogården fortsatte att utvidgas västerut 1961 (Västra kyrkogården), norrut och ytterligare mot väster 1971 samt norrut 1985 (Nya kyrkogården). Norr om kyrkogården tillkom ett nytt komministerboställe (1958), vilken
placerades emellan de två äldre byggnaderna som tidigare haft denna funktion.

Vännäsvägen 1863

Fig. 8. Vy från syd över Bjurholms municipalsamhälle 1958. Foto: Bjurholms hembygdsförening.
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Prästgårdar från 1854,
1928 och 1958

Område med småbostadshus från
1950- och 1960-talet

Förvaltarboställe/Gårdsplats från 1784
(aktuellt planområde)

Sammanfattning av kulturhistoriskt sammanhang
Fig. 9. Vy från kyrkan mot gamla Örträskvägen mot norr (Kyrkogatan), 1960-tal. T.v. kyrkoområdets tre prästgårdar och t.h. förvaltarbostället. Längst bak syns det nya småhusområdet som
börjat byggas ut. Foto: Västerbottens museums fotoarkiv.

Kyrka, 1935

Skola, 1960-tal

Skola, 1960-tal
(nuvarande Folkets hus)

EFS:s föreningshus, 1953

Fig. 10. Vy mot skolområdet, kyrkan och EFS:s föreningshus efter Jacob Jonsvägen väster om
Storgatan (Fredrikavägen från 1867), 1960-tal. Foto: Västerbottens museums fotoarkiv.
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2.5 Kartor över historiska stråk och bebyggelse

Fig. 11. Stråk från 1700- och 1800-talen inom tätorten på topografisk karta. 2019.

Fig. 12. Bebyggelse med olika åldrar inom undersökningsområdet på topografisk karta. 2019.
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3. Kulturhistorisk karaktärisering
I detta avsnitt beskrivs de materiella och immateriella uttryck som finns kvar inom
undersökningsområdet efter de tre epokerna i Bjurholms framväxt. Undersökningsområdet är uppdelat i fem delområden, med sinsemellan lite olika karaktärer.
Delområdena, vars namn nedan är kursiverade, har både visuella och funktionella
samband. Kyrkogatan (gamla landsvägarna till Örträsk och Nordmaling), spår av
gamla Vännäsvägen samt Klockarbäcken utgör historiska, strukturella och topografiska gränser mellan dessa delområden. Kyrkogatan utgör gräns mellan Kyrkoområdet (grönt) i väst samt Skolområdet (gult) och Förvaltarbostället/Gårdsplatsen från 1784 (lila) i öst. Gårdsplatsen från 1784 utgör det aktuella planområdet. I den norra delen av Kyrkogatan, strax söder om Vännäsvägen, ligger
Småhusområdet från 1957-1961 (blått). Infarten till Arrendatorn 3 från Kyrkogatan utgör tillsammans med cykelvägen från Skolgatan, fram till nedfarten under
nya Vännäsvägen, synliga spår av gamla Vännäsvägens sträckning. Även de norra
fastighetsgränserna för aktuellt planområde, Skolområdet och Bebyggelse efter
Jacob Jonsvägen (rött) följer gamla Vännäsvägens sträckning. Klockarbäcken utgör
gräns mellan Bebyggelse efter Jacob Jonsvägen i öst och Skolområdet i väst.

Fig. 13. Delområden inom undersökningsområdet på topografisk karta från 2019.
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3.1 Förvaltarboställe/gårdsplats från 1784

Fig. 14. Vy över förvaltarboställe/gårdsplats i nordöst från Kyrkogatan.

Delområdet utgörs av en gårdsgrupp samt ett litet enbostadshus från tidigt 1900tal (Arrendatorn 3). Bebyggelsen är friliggande och utgörs av småskaliga volymer
med låga socklar, träfasader, symmetrisk fönstersättning och tegeltäckta sadeltak.
Till delområdet hör även en liten park, söder om gårdsgruppen. Det upphöjda och
centrala läget ger delområdet en stor synlighet i landskapet, i synnerhet från
Kyrkogatan och kyrkoområdet. Bebyggelsens friliggande placering och låga höjd
medger vyer mot skolområdet och kyrkoområdet i syd och väst samt småhusområdet i norr. Kyrkogatan och infarten till Arrendatorn 3 utgör äldre vägar.
Uttryck för nybygge och bybildning, 1700-tal
• Trelängad gårdsgrupp med huvudentréer mot gårdssida enligt nordsvenskt
bebyggelsemönster och tolkning av karta från 1798
• Gårdsgruppen ligger på samma plats sedan 1784, djupt indragen från byvägen
och i rak nord-sydlig riktning
• Kyrkogatans sträckning följer delvis den gamla byvägen
Uttryck för kyrkby och sockencentrum, 1807-1934
• Befintlig friliggande bebyggelse från 1800-talet och tidigt 1900-tal i 1-2
våningar med sadeltak och målad träpanel
• Grönt parkområde söder om gårdsgruppen, tidigare köksträdgård
• Uthuslänga med faluröd locklistpanel och spröjsade träfönster i vit kulör
• Kyrkogatans sträckning följer delvis de första landsvägarna till Nordmaling
(1825) och Örträsk (1856)
• Infart från Kyrkogatan mellan gårdsgruppen och enbostadshuset följer,
tillsammans med detaljplanområdets norra gräns, gamla Vännäsvägens
sträckning (1863)
• Fastighetsnamnet Arrendatorn syftar på rättaregården som 1931-1971 inhyste
MoDo:s förvaltarboställes första arrendator
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Uttryck för municipalsamhälle och tätort, 1934-nutid
• Gårdsbyggnadernas klassicistiska exteriör med vissa funktionalistiska drag,
präglade av Kjell Wretlings renovering 1935:
- stående täckmålad locklistpanel i ljus kulör, fönster- och dörrfoder i vit
kulör samt fönsterbågar i mörkare kulör
- flacka tegeltäckta sadeltak med korta taksprång och omvikt takfot
- två- och treluftsfönster (funktionalism) samt lunettfönster (klassicism)
placerade i liv med fasad
• Den södra byggnadens utdragna byggnadskropp, med sidoställda entré- och
balkongpartier, som utgjorde förvaltarbostad och huvudbyggnad på gården

Fig. 15. Vy över den trelängade gården i nordöst från Kyrkogatan. Den gamla kontorsbyggnaden
t.v. och förvaltarbostaden t.h. i bild, friliggande volymer i 1-2 våningar med sadeltak.

Fig. 16. Vy över gårdsplatsen i nordväst från Skolgatan. Den gamla förvaltarbostaden med entréoch balkongpartier på gavlarna t.v. och lägre faluröd uthuslänga t.h. i bild.
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Fig. 17. Vy över Bjurholms äldsta prästboställe i sydväst från gårdsplatsen. Fr. v. i bild Markuskapellet, Högbomsstugan och Församlingsgården (f.d. prästgård från 1857).

Fig. 18. Vy över f.d. komministerboställen och enbostadshus i väst från gårdsplatsen. Fr. v. i bild
komministerbostad från 1959, komministerbostad och uthus från 1928 samt enbostadshus från
1961.

Fig. 19. Den öppna parken söder om förvaltarbostaden t.h. medger vyer mot kyrkan och centralskolan (Castorskolan). Parken utgjorde tidigare köksträdgård till gården.
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Fig. 20. Vy över Folkets hus, bibliotek och centralskolan i sydost från gårdsplats. Siktlinjen
möjliggörs genom byggnadernas friliggande placering.

Fig. 21. Vy över gårdsplatsens uthuslänga och sluttande trädbevuxen mark t.v. samt småhusområde i norr från Skolgatan.

Fig. 22. Vy över småhusområdet i nordost från gårdsplats. Marken mellan gårdsplatsen och småhusområdet är i denna riktning obebyggd, tidigare sträckte sig här gamla Vännäsvägen från 1863.
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Fig. 23. Vy över gårdsplats och kyrka i sydväst från småhusområde efter Skolgatan. Byggnadernas
friliggande läge och låga skala håller kyrktornet synligt från olika delar av tätorten.

Fig. 24. Vy över Kyrkogatan (gamla landsvägen till Örträsk), f.d. arrendatorbostaden och infarten
(Arrendatorn 3), som utgör del av gamla Vännäsvägens sträckning, från Kyrkogatan.

Fig.
25.
Vy
över f.d.
(t.v.)
och f.d.
arrendatorbostaden
(t.h.)
väster om gårdsFig.27.
37.Siktlinje
Siktlinje
frånkontorsbyggnaden
gårdsplatsenmot
motnuvarande
det äldsta
prästgårdsbostället.
2020.
Fig.
från
gårdsplatsen
folketshus,
bibliotek och
centralskolan.
2020.
planen. 2020. Arrendatornbostadens nära läge visar det tidigare sambandet mellan byggnaderna.
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3.2 Kyrkoområdet

Fig. 26. Vy över Bjurholms gamla kyrkogård, kyrka från 1935 och kapell från 1928 med Balberget i
bakgrunden.

Kyrkoområdet utgörs av kyrkan, kyrkogården med det gamla gravkapellet och det
nyare gravkapellet Markuskapellet, församlingsgården, Högbomsstugan samt två
privatägda enbostadshus (Prästen 3 och 4). Kyrkan ligger på samma plats som de
två tidigare kyrkorna. Kyrkan utgör en solitär på en platå med öppet läge mitt i
samhället. Kyrktornet är synligt från flera håll i landskapet. Kyrkogården breder ut
sig söder- och västerut. Norr om kyrkogården ligger tre tidigare prästboställen med
småskalig och traditionell utformning i faluröd träpanel. Byggnadernas glesa
placering ger vyer mot skolområdet i öst samt gårdsplatsen och småhusområdet i
norr. Kyrkogatan har behållit samma sträckning sedan 1700-talet.
Uttryck för nybygge och bybildning, 1700-tal
• Kyrkogatans sträckning följer delvis den gamla byvägen
Uttryck för kyrkby och sockencentrum, 1807-1934
• Gamla kyrkogården, med äldre gravstenar samt grusgravar söder och sydväst
om kyrkan (första gången utvidgad 1859), försedd med låg stenmur på dess
södra sida
• Plats för befintlig kyrka är samma som för tidigare kyrkor från 1807 och 1875
• Kyrkogårdens norra infart, utmärkt på Laga skifteskarta från 1864
• Kyrkogatans sträckning följer delvis de första landsvägarna till Nordmaling
(1825) och Örträsk (1856)
• Högbomsstugan, uppförd eller flyttad till platsen 1839 (byggdes ut under andra
hälften av 1800-talet och renoverades på 1920-talet), utgjorde prästkammare,
bagarstuga och senare drängstuga på prästbostället
• Högbomsstugans namn härstammar från Bjurholms första kyrkoherde, Johan
Högbom (1776-1852)
• Församlingsgården, uppförd 1854, som den andra prästgården på samma plats;
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-

•
•

byggnadens bibehållna placering, volym, fönstersättning och kulör från
perioden
Enbostadshus med uthus (Prästen 3), tidigare komministerbostället från 1928;
- byggnadernas bibehållna placering och volym
Det gamla gravkapellet sydväst om kyrkan uppförd 1930 efter ritning av
Edvard Lundqvist i kvardröjande 1920-talsklassicism:
- byggnadens bibehållna placering och volym
- ljusmålad locklistpanel
- kvadratisk form med tegeltäckt tälttak krönt med glob och kors
- runda spröjsade fönster i liv med fasad, foder i vit kulör
- dörr med diagonalställd träpanel

Uttryck för municipalsamhälle och tätort, 1934-nutid
• Kyrka uppförd 1935 efter ritning av Kjell Wretling med liknande klassicistisk
utformning som gamla gravkapellet:
- ljusgul kulör
- locklistpanel, på ursprunglig putsyta, från renovering 1961
- kyrkogårdens vitputsade stolpar med kopparklädda tälttak och svarta
smidesstaket vid norra entréns grind
• Församlingsgårdens stilenhetligt renoverade fasad från 1959, då äldre årsringar
från 1890-talet och 1920-talet togs bort
• Enbostadshus (Prästen 4) uppförd 1958 som prästgård mellan de två tidigare
• Markuskapellets långsträckta länga nordväst om kyrkan, uppförd 1975 efter
ritningar av Bengt Lidström VAB, bildar ett traditionellt gårdstun tillsammans
med församlingsgården och Högbomsstugan
• Markuskapellets och enbostadshusets (Prästen 4) traditionella utförande med:
- stående locklistpanel och lockpanel i faluröd kulör
- spröjsade fönster med foder och bågar i vit kulör
- sadeltak med lertegelpannor
- trädörrar i grön eller brun kulör
• Västra kyrkogården (1961) och Nya kyrkogården (1985) med låga och likformiga gravstenar

Fig. 27. Vy över Bjurholms äldsta prästboställe i nordväst från Kyrkogatan. Fr.v. i bild Markuskapellet (1975), Högbomsstugan (1839), Församlingsgården (1854) och f.d. komministerbostad
(1958). Samtliga byggnader har traditionell utformning med faluröd träpanel och sadeltak.
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Fig. 28. Vy över Församlingsgården och norra infarten (t.v.) samt gårdsplatsen (t.h.) norr om
kyrkan. Det finns ett visuellt samband med kontinuitet från 1800-talet mellan dessa miljöer.

Fig. 29. Vy mot kyrkan, gårdsplats (t.v.) och Församlingsgården (t.h.) i syd från Kyrkogatan.
Kyrkogatan utgör en tydlig strukturell koppling mellan miljöerna och kyrkan.

Fig. 30. Vy mot f.d. komministerboställen från 1959 (t.v.) och 1928 (t.h.) väster om Kyrkogatan.
Komministerboställets bebyggelse från 1928 har under senare tid fått en faluröd kulör likt de
andra f.d. prästboställena.
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Fig. 31. Vy över kyrkan, gamla gravkapellet och norra infarten från Kyrkogatan. Kyrkan och
kapellet har en enhetlig utformning i ljusgul kulör och tegeltak.

Fig. 32. Vy över kyrkan (t.v.) samt skola och gårdsplats (t.h.) i norr från Kyrkogatan. Kyrkan ligger
på samma plats som de två tidigare kyrkorna och i direkt anslutning till ortens första landsväg.

Fig. 33. Vy över kyrka och skolområdet i sydost från norra kyrkoinfarten. Den obebyggda marken
håller siktlinjer mellan skola och kyrka öppna.
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3.3 Skolområdet

Fig. 34. Vy över skolområdet från kyrkoområdet i väst.

Skolområdet utgörs av Castorskolan, nuvarande bibliotek, Folkets hus, badhuset,
Castorhallen och f.d. ledningscentralen (Skolan 1). I området ingår även ett litet
flerbostadshus med uthus på den östra sidan om Rektorsgatan invid ett grönområde i sydost (Skolan 6). Skolområdet angränsar i nordväst till Skolgatan och ett
parkeringsområde (Bjurholm 1:06). Den äldsta skolan från 1948 med senare
tillbyggnad och friliggande paviljonger är placerade i rät vinkel kring en skolgård.
Skolan från 1948 i tegel har en mer högrest volym i relation till övriga skolbyggnader med fasader i omväxlande träpanel och tegel. Folkets hus, strax norr
om skolan, har en halliknande form som visar på dess tidigare och nuvarande
funktion som samlingslokal. Skolområdet ligger uppe på en höjd som i syd sluttar
mot Storgatan. Området är synligt från Kyrkogatan, Skolgatan, Storgatan, Jacob
Jonsvägen och Vännäsvägen.
Uttryck för nybygge och bybildning, 1700-tal
• Kyrkogatans sträckning följer delvis den gamla byvägen
Uttryck för kyrkby och sockencentrum, 1807-1934
• Geografisk och visuell koppling till det äldsta skolområdet nedanför kyrkan,
norr om Storgatan
• Cykelvägen från Skolgatan, tillsammans med skolområdets fastighetsgräns mot
norr, utgör del av gamla Vännäsvägens sträckning (1863)
• Kyrkogatans sträckning följer delvis de första landsvägarna till Nordmaling
(1825) och Örträsk (1856)
Uttryck för municipalsamhälle och tätort, 1934-nutid
• Skolbyggnader från 1948-1980-talet med friliggande placering i rät vinkel runt
en rektangulär innergård, indragna från Kyrkogatan med grönyta mot gatan
och entréer mot gården
• Första skolan (1948, uppförd 1948 efter ritning av Kjell Wretling, i
modernistisk skolarkitektur:
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•
•

•
•

byggnadsvolym i 2,5 våningar med tegeltäckt sadeltak, röd tegelfasad och
högresta fönster med vita bågar
Flerbostadshus, uppfört 1946, öster om skolan:
- byggnadsvolym i 2 våningar med valmat eternitklätt tak, tvåluftsfönster
och balkonger mot sydost
Skolbyggnader från 1950- och 1960-talen) efter ritning av Kjell Wretling:
- utsträckta volymer i 1 våning med flacka sadeltak, fasader i omväxlande
liggande fjällpanel och tegel samt vertikala listverk
- Folkets hus stora halliknande byggnad med utskjutande entré utgjorde
tidigare skolkök, matsal och aula
Skolbyggnader från 1970- och 1980-talen:
- utsträckta volymer i 1 våning med flacka sadeltak, fasader i ljusgrått
mexitegel och gulbeige träpanel
Byggnader från 1990- och 2010-talen:
- Castorhallen, massiv byggnadsvolym i sluttning öster om Folkets hus
- f.d. ledningscentralen i 1,5 våning strax öster om Castorhallen
- båda byggnaderna har en ljusgrå kulör och flacka sadeltak

Fig. 35. Vy över skolområdet i nordväst från Storgatan. Skola från 1948 i tegel höjer sig över den
lägre gula paviljongen framför kyrkan. Paviljongens låga höjd bidrar till kyrktornets synlighet.

Fig. 36. Vy över skolområdet i nordöst från Storgatan. Skolan från 1948 har en geografisk och
visuell koppling till det äldsta skolområdet nedanför kyrkan.
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Fig. 37. Vy från Kyrkogatan mot skolområdet i öst och gårdsplatsen i norr. Skolbyggnaderna
ligger en bit indragna från gatan med grönyta framför.

Fig. 38. Vy över skolområdet i väst från Kyrkogatan. Byggnaderna är luftigt grupperade runt en
rektangulär innergård. De två byggnaderna t.v. i bild uppfördes under 1960-talet.

Fig. 39. Vy över Folkets hus med framförliggande infart och parkeringsplats i öst från Kyrkogatan. Byggnadskroppen och entrépartiet är påbyggda i slutet av 1900-talet.
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Fig. 40. Vy över skolområdet i syd från Skolgatan. Nedtrappade och indragna tillbyggnader från
huvudbyggnaden i tegel (1948). Fasaderna var ursprungligen rödbruna med vita detaljer.

Fig. 41. Vy över skolområdet i väst från Jacob Jonsvägen. Fr.v. i bild kyrka, Castorhallen och
framförliggande f.d. ledningscentral samt t.h. småhusområde med Balberget i bakgrunden

Fig. 42. Vy över skolområdet och baksidan av Folkets hus i väst från Jacob Jonsvägen. Sedan
Castorhallen byggdes har kyrktornets synlighet kraftigt beskurits.
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3.4 Bebyggelse efter Jacob Jonsvägen

Fig. 43. Jacob Jonsvägen med dess tre byggnader, vy från Färgargatan i syd.

Bebyggelsen efter Jacob Jonsvägen består av tre hus; EFS föreningshus (Skolan 6)
samt två enbostadshus (Skolan 5, Lönnen 1). Bebyggelsen utgörs av friliggande och
glest placerade volymer i 1-2 våningar med sadeltak, fasader i målad träpanel och
puts samt fönster i liv med fasad med vita foder. Samtliga hus har stora trädgårdar
som bidrar till delområdets luftiga karaktär. Jacob Jonsvägen är uppkallad efter
kyrkvärden med samma namn som var uppvuxen på Bjurholms äldsta gård norr
om Vännäsvägen, dit Jacob Jonsvägen tidigare ledde. Platsen har ett upphöjt läge
med skarp sluttning mot väst och är synlig från flera håll i landskapet, främst
skolområdet och småhusområdet i väst.
Uttryck för kyrkby och sockencentrum, 1807-1934
• Jacob Jonsvägen, del av vägsträckningen till Bjurholms äldsta gård strax norr
om Vännäsvägen (flyttad 1838 från Gammgården öster om hembygdsplatsen)
• Namnet Jacob Jonsvägen, uppkallad efter Bjurholms kyrkvärd Jacob Jonsson
(1844-1922) som var uppväxt på hemmanet
• Mangårdsbyggnad från ca 1880 (Skolan 5) djupt indragen från vägen med
utformning i ljusmålad panelarkitektur, tillkommen efter delning av hemmanet
• Gamla Vännäsvägen (1863) sträckte sig direkt norr om fastigheterna Skolan 5
och Lönnen 1
Uttryck för municipalsamhälle och tätort, 1934-nutid
• EFS föreningshus i modernistisk arkitektur, uppfört 1953 som EFS ungdomshem (Skolan 6):
- putsad fasad, regelbunden fönstersättning, tvåluftsfönster med mörka
bågar, sadeltak med taktegel och svarta tunna stålräcken
• Anläggandet av Färgargatan och nya Vännäsvägen, skar av Jacob Jonsvägens
samband med ursprungsgården i norr samt Storgatan och Köpmansgatan i
söder
• Friliggande villa i traditionell utformning djupt indragen från vägen, uppförd
1954 till Bjurholms hembygdsförenings grundare Elfred Olofsson
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Fig. 44. Mangårdsbyggnad från 1880 i ljusmålad panelarkitektur (Skolan 5) t.h. i bild. Byggnaden
ligger djupt indragen från vägen med stor grön gård framför.

Fig. 45. EFS föreningshus, tidigare ungdomshem, i modernistisk utformning från 1953 (Skolan 6)
Fasaden är ljust putsad och har tvåluftsfönster med mörka bågar i liv med fasad.

Fig. 46. Villa från 1954 (Lönnen 1) uppförd till Bjurholms hembygdsförenings grundare Elfred
Olofsson i traditionell utformning med ljusmålad träpanel, sexluftsfönster och lunettfönster.
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Fig. 47. Vy över bebyggelse efter Jacob Jonsvägen i väst från Storgatan. Lönnen 4 är obebyggd
vilket bidrar till de vida siktlinjerna över delområdet.

Fig. 48. Vy över cykelvägen, som delvis följer gamla Vännäsvägens sträckning (1863), och
bebyggelse efter Jacob Jonsvägen i öst från Skolgatan.

Fig. 49. Vy från Jacob Jonsvägen mot skolområdet och småhusområdet i väst med Balberget i
bakgrunden.
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3.5 Småhusområde, 1957-1961

Fig. 50. Vy över småhusområde i norr från Skolgatan.

Småhusområde, 1957-1961, utgörs av ett antal friliggande små enbostadshus med
enhetlig karaktär (Arrendatorn 4-6, Vesslan 1-3, Mården 6-7, Prästen 1-2).
Byggnaderna är i regel 1,5 våningar höga med låga socklar och branta sadeltak,
fasader med fjällpanel eller locklistpanel i varierande ljusa kulörer och enhetligt
vita fönster- och dörrfoder. Typhus förekommer. Området har ett upphöjt läge och
är synligt från flera håll i landskapet. Bebyggelsens placering och låga skala medger
siktlinjer mot Balberget i väst, gårdsplatsen (aktuellt planområde), kyrkan och
skolområdet i syd samt bebyggelse efter Jacob Jonsvägen i öst.
Uttryck för nybygge och bybildning, 1700-tal
• Kyrkogatans sträckning följer delvis den gamla byvägens sträckning
Uttryck för kyrkby och sockencentrum, 1807-1934
• Arrendatorn 6 fastighetsgräns mot syd utgör del av gamla Vännäsvägens
sträckning (1863)
• Kyrkogatans sträckning följer delvis de första landsvägarna till Nordmaling
(1825) och Örträsk (1856)
Uttryck för municipalsamhälle och tätort, 1934-nutid
• Slingrande vägnät i kvarteret som följer topografin
• Enbostadshus från 1957-1961:
- små friliggande volymer i 1-2 våningar med branta tegeltäckta sadeltak
(bostadshus i 2 våningar närmast Kyrkogatan)
- spridd och oregelbunden placering, indragna från vägen med grönyta på
förgårdsmark, större trädgårdsytor på baksidan
- orientering med långsida och entré mot gata
- enhetlig karaktär, typhus förekommer
- fasader i fjällpanel eller locklistpanel, två- eller treluftsfönster i liv med
fasad, nätta skärmtak över entréer, smidesräcken
- kulörvariation mellan enbostadshusens fasader, enhetligt vita foder
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•

Enbostadshus från 1961:
- rektangulära volymer i 1 våning med flacka tegeltäckta sadeltak och lägre
vidbyggda garage
- indragen placering från gata med grön förgårdsmark samt större trädgård
på baksidan
- orientering med långsida och entré mot gata
- fasader i fjällpanel, asymmetrisk fönstersättning i liv med fasad och
varierande fönsterformer

Fig. 51. Villornas friliggande placering medger vida siktlinjer mot förvaltarbostället/gårdsplats från
1784 och kyrktornet i syd från Skolgatan.

Fig. 52. Vy över småhusområdet i väst från Skolgatan till Kyrkogatan med Balberget i bakgrunden.
Byggnadernas låga skala bidrar till Balbergets synlighet.
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Fig. 53. Låga enbostadshus från 1961 med flacka sadeltak och vidbyggda garage på västra sidan
om Kyrkogatan.

Fig. 54. Vy över småhusområdet och skolområdet i syd från Skolgatan. Villorna är likartat
placerade och utformade, små friliggande volymer i olika kulörer med branta sadeltak.

Fig. 55. Vy mot komministerbostället från 1928 i sydväst från Skolgatan. Samtliga villor har
fasader i olika former av träpanel, tegeltak samt fönster och dörrar i liv med fasad.
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4. Kulturhistoriska värden
Som framgår av kapitel 3 bär alla delområden på spår från flera epoker i
Bjurholms utveckling. I detta avsnitt beskrivs vilken epok som tydligast präglar
respektive delområde, och vilka egenskaper som är särskilt viktiga att beakta för
att bevara de kulturhistoriska värdena. Även vägstrukturernas kulturhistoriska
värden förtydligas. En tabell som visar hur värderingsarbetet har gått till ligger som
bilaga till rapporten.
Undersökningsområdets kulturhistoriska värden har bedömts utifrån tre kriterier:
•

Möjlighet till kunskap och förståelse – det kulturhistoriska innehållet och dess
läsbarhet.

•

Kulturhistorisk helhet – vad som bevarats från en avgränsad kortare tidsperiod
eller från olika skeden i ett längre utvecklingsförlopp, det vill säga graden av
”fullständighet”.

•

Kulturhistorisk relevans – uttryckets roll som kännetecknande eller på annat
sätt särskilt betydelsefullt för sin tid och kontext.

4.1 Värdebärande uttryck
Förvaltarboställe/Gårdsplats från 1784
Det kulturhistoriska sammanhang som är främst karaktärsskapande för detta delområde är Nybygge och bybildning, 1700-tal. Aktuellt detaljplaneområde utgör
Bjurholms äldsta bevarade gårdsplats och enda återstående spår av den första
bykärnan norr om kyrkan, en platsstruktur med kontinuitet från 1700-talet. Denna
företeelse uttrycks främst av bebyggelsens luftiga placering enligt nordsvenskt trelängat mönster med huvudentréer mot gårdstunet samt med obebyggt grönområde
söder om gårdsplatsen. Gårdsplatsen har även ett viktigt samband med den närliggande gamla by- och landsvägen till Nordmaling och Örträsk (Kyrkogatan) och
spår av gamla landsvägen till Vännäs (infart från Kyrkogatan, detaljplanområdets
norra fastighetsgräns) vilka ger uttryck för betydelsen av farbara vägar i samband
med Bjurholms utveckling till Kyrkby och sockencentrum, 1807-1934.
Kyrkoområdet
Det kulturhistoriska sammanhang som är främst karaktärsskapande för detta delområde är Kyrkby och sockencentrum, 1807-1934. Kyrkan i sin närliggande miljö
utgör centrumet varifrån orten har utvidgats. Företeelsen uttrycks främst genom
kyrkans placering i landskapet nära gårdsplatsen från 1700-talet och den gamla
landsvägen till Nordmaling och Örträsk (Kyrkogatan) samt dess högresta volym
med kyrktorn. Uttrycken har kontinuitet från 1807 när den första kyrkan på

35

platsen stod färdig och visar på kyrkans funktion som landmärke för Bjurholm.
Det kontrasterande förhållandet mellan den solitära kyrkan och närliggande låga
och friliggande bebyggelse i 1-2 våningar förstärker kyrkans synlighet från olika
delar av tätorten och därigenom upplevelsen av kyrkan som landmärke för bygden.
Kyrkoplatsen har ett samband med den närliggande församlingsgården (Bjurholms
äldsta prästgård) i miljö nordväst om kyrkan genom den norra kyrkoinfartens
sträckning. Den öppna kyrkogården i norr förstärker den visuella kopplingen
mellan miljöerna. Det äldsta prästboställets traditionella karaktär, med friliggande
byggnadsvolymer i 1-1,5 våningar med sadeltak och faluröd träpanel grupperade
kring ett gårdstun, möjliggör en förståelse av ortens ursprung som jordbruksbygd.
De två enbostadshusen norr om församlingsgården utgör även de tidigare prästgårdar som har haft en administrativ koppling till kyrkan. Detta är läsbart genom
läget i anslutning till kyrkomiljön och att deras utformning är liknande det äldsta
prästboställets.
Skolområdet
Det kulturhistoriska sammanhang som är främst karaktärsskapande för detta delområde är Municipalsamhälle och tätort, 1934-nutid. Skolmiljön med sina olika
årsringar gör det möjligt att avläsa skolans successiva utbyggnad från 1940-1980talet. Den äldsta skolan från 1948 med senare tillbyggnad och friliggande
paviljonger är placerade i rät vinkel kring en skolgård. Skolan från 1948 i tegel har
en mer högrest volym i relation till övriga skolbyggnader med fasader i omväxlande träpanel och tegel. Folkets hus, norr om skolan, har en halliknande form
som visar på dess tidigare och nuvarande funktion som samlingslokal.
Bebyggelsens återhållsamma modernistiska utformning är tydliga uttryck för tidens
arkitektur och folkhemmets demokratiska ideal. Skolområdets byggnader från
1948 och 1950-talet ritades av den regionalt och nationellt kände arkitekten Kjell
Wretling som är upphovsman till flertalet mönsterbyggnader under folkhemsperioden i Bjurholm.
Bebyggelse efter Jacob Jonsvägen
Det kulturhistoriska sammanhang som är främst karaktärsskapande för detta delområde är Kyrkby och sockencentrum, 1807-1934. Ett av de viktigaste uttrycken
är vägsträckningen Jacob Jonsvägen, den avskuren del av vägen som tidigare ledde
till Bjurholms äldsta gård strax norr om Vännäsvägen (flyttad 1838 från Gammgården öster om hembygdsplatsen). Vägens namn ger en koppling till den numera
rivna gården, uppkallad efter Bjurholms kyrkvärd Jacob Jonsson (1844-1922) som
var född där. Även mangårdsbyggnaden från ca 1880 (Skolan 5), vilken tillkom
efter delning av hemmanet, har en historisk kontinuitet i miljön vilket den djupt
indragna placeringen och utformningen i panelarkitektur ger uttryck för. Delområdet har en strukturell och visuell koppling till cykelvägen väster om området,
som del av gamla Vännäsvägens sträckning (1863).
Småhusområdet från 1957-1961
Det kulturhistoriska sammanhang som är främst karaktärsskapande för detta delområde är Municipalsamhälle och tätort, 1934-nutid. Småhusområdets organiska
stadsplan och lummiga prägel ger en samlad karaktär av välbevarad småstad. Den
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friliggande bebyggelsen i 1,5 våningar utmärks av dess små volymer med låga
socklar och branta sadeltak, fasader med fjällpanel eller locklistpanel i varierande
färgschema och enhetligt vita fönster- och dörrfoder. Den återhållsamt enkla
utformningen är tydligt uttryck för tidens bostadsarkitektur och folkhemmets
demokratiska ideal. Byggnadernas friliggande och låga skala bibehåller synlighet
mot kyrkan och Balberget som landmärken för bygden.
Vägarna
Vägstrukturer inom undersökningsområdet såsom Kyrkogatan, gamla Vännäsvägen och Jacob Jonsvägen följer topografin och äldre indelningar av jordbruksmarken vilket har gett dem en slingrande form i det kuperade landskapet.
Vägnäten bidrar till att kunna förstå hur rörelsescheman i tätorten har sett ut och
förändrats genom olika skeden i historien samt hur olika delar i miljön har hört
samman. Den visuella möjligheten att kunna följa vägarnas sträckningar förstärker
upplevelsevärdet av dem i kulturmiljön. Kyrkogatan har bibehållit sin sträckning
till största del. Gamla Vännäsvägen är främst synlig genom infarten från
Kyrkogatan till Arrendatorn 3 samt genom cykelvägen i dalgången mellan
skolområdets och småhusområdet.
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5. Vägledning för områdets förvaltning och
utveckling
Det är historien som gör varje plats eller ort unik. Vårdade områden med kulturvärden bidrar till attraktiva orter och är en resurs för ett ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbart samhälle. Kulturmiljöer är dock en resurs som inte är
förnybar. De spår som förstörs eller försvinner är tillgångar som för evigt går
förlorade. Små isolerade detaljplaner bör undvikas, och planeringen hellre göras i
ett sammanhang där hela landskapsbilden beaktas vid planerade förändringar.
Om värdebärande delar successivt försvinner riskerar till slut hela ortens särprägel
att gå förlorad.
Det finns flera aspekter att ta hänsyn till när ett landskap ska förändras till att
bättre passa vissa behov. Det estetiska, karaktärsmässiga och rumsliga regleras i
huvudsak genom plan- och bygglagen och i miljöbalken. Vad gäller byggnader
säger plan- och bygglagen (PBL) att utformning och placering ska göras med
hänsyn till:
a) stads- och landskapsbilden
b) natur och kulturvärdena på platsen
c) en god helhetsverkan

5.1 Generella råd
•

Vid förändring i en miljö är det viktigt att läsbarheten av områdets kulturhistoriska utveckling behålls, vid bland annat placering, volym, skala och
utformning av tillkommande bebyggelse. På så vis möjliggörs kontinuitet,
siktlinjer samt anpassning till landskapsbilden.

•

Bibehåll och vårda bebyggelsens olika årsringar, det vill säga värdebärande
spår från olika tidsperioder, vilka besitter kulturvärden som inte kan
återskapas om de går förlorade.

•

Sträva mot att ta bort förvanskande ändringar och tillägg på värdebärande
karaktärsdrag, det vill säga åtgärder som har minskat förståelsen av
bebyggelsens karaktär, i samband med ändring av befintlig bebyggelse.

•

Bibehåll, förstärk och återskapa äldre strukturer i landskapet, såsom stigar och
vägar, siktlinjer och samband.

•

Skydda Bjurholms kyrkas solitära funktion som landmärke mot konkurrerande
uppstickande element.
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•

Vyerna mot kyrkan och Balberget bör fortsättningsvis behållas tillgängliga för
bygden genom utblickar från vägar, parker och bostadsområden med mera.

•

Bibehåll bebyggelsens siluett och taklandskapet genom att anpassa skala och
takformer på tillkommande bebyggelse till omgivande bebyggelse och
landskap.

5.2 Specifika råd för aktuellt planområde
Då befintlig bebyggelse inom området planeras att rivas är det viktigt att
tillkommande bebyggelse tar upp drag som kan spegla de värdebärande uttrycken
för de kulturhistoriska sammanhangen Nybygge och bybildning, 1700-tal samt
Kyrkby och sockencentrum, 1807-1934. De värdebärande uttrycken utgör rubriker
under vilka råden punktlistas.
Det nordsvenska trelängade gårdsmönstret
• Sträva mot att behålla den friliggande, indragna och rätvinkliga placeringen av
tillkommande byggnader i samma lägen som befintliga byggnader så att ett
fyrkantigt gårdstun bildas.
• Om byggnaderna inte uppförs friliggande bör volymerna i stället delas upp, till
exempel genom vertikala glasade partier vid förbindelselänkar och trapphus,
där nuvarande öppningar mellan byggnaderna finns.
• Uttrycket av den södra huskroppen är viktigast att återge vid placering och
gestaltning av den nya gårdsbildningen för den visuella upplevelsen i
kulturmiljön.
Anläggningens form och volymer
• Tillkommande byggnader bör ges en rätvinklig planform med låga socklar och
sadeltak.
• Sträva mot att behålla bebyggelsens låga skala i 1-2 våningar för att siktlinjerna
mot kyrkan från olika delar av Bjurholm ska kunna säkras.
• Volymförhållandet mellan byggnaderna bör anpassas så att den södra
byggnadskroppen överordnas närmast anslutande huskroppar.
Anläggningens utformning
• Fasaderna kan med fördel förses med målad locklistpanel, gärna i ljusgul eller
faluröd kulör med brutet vita fönster- och dörrfoder.
• Fönstersättningen mot söder och väster bör vara symmetrisk.
• Takmaterial kan gärna vara av traditionell typ, såsom taktegel eller takplåt.
Grönt parkområde söder om gårdsgruppen
• Spara parkområdet och låt det gärna återfå sin funktion som köksträdgård,
vilket skulle stärka läsbarheten i kulturmiljön och utgöra en värdefull
rekreationsplats i anslutning till skola, äldre- och förskolecenter.
• Parkeringsområdet vid Folkets hus nära parkområdet bör omdisponeras till
annan plats alternativt döljas av vegetationsridå mot park och kyrka.
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•

För att minska dominansen av den stora asfalterade ytan framför Folkets hus,
bör den mjukas upp med grönytor och planteringar i anslutning till parkområdet.

Gamla Vännäsvägens sträckning (1863)
• Låt infarten till Arrendatorn 3 från Kyrkogatan även bli infart till det nya
äldre- och förskolecentret.
• Återskapa sträckningen som följer planområdets norra gräns fram till
Skolgatan och cykelvägen.
Information och namnsättning
• Namnge gärna den nya bebyggelsen efter tidigare verksamheterna på samma
plats, till exempel ”Skogsförvaltaren” och ”Kontoristen”.
• Förbättra tillgängligheten till miljön genom informationsskyltning det ökar
möjligheterna att förstå kulturmiljön.

Fig. 56. Uttrycket av den södra huskroppen är viktigast att återge i kulturmiljön. Byggnaden bör
vara rektangulär med sadeltak och vara försedd med fasad i målad locklistpanel.

Fig. 57. Spara parkområdet nedanför gårdsplatsen och låt den gärna återfå sin tidigare funktion
som köksträdgård för att stärka läsbarheten i kulturmiljön.
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Fig. 58. Bibehåll infarten från Kyrkogatan mellan planområdet och enbostadshuset, som del av
gamla Vännäsvägens sträckning från 1863.

Fig. 59. Befintligt parkeringsområde vid Folkets hus bör omdisponeras till annan plats alternativt
döljas av vegetationsridå mot park och kyrka.

Fig. 60. Mjuka upp den asfalterade stora ytan framför Folkets hus med grönytor och planteringar
som skapar rumslighet i anslutning till parkområdet.
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Bilaga
Tabell över kulturhistorisk värdering av aktuellt planområde
Uttryck av nybygge och bybildning, 1700-tal
Del av första bykärnan vid Öre
älvdal.
Trelängad gårdsgrupp med huvudentréer mot gårdstunet.
Gårdsgruppens
frostfria höjdläge
sluttande mot syd.
Gårdsgruppen
ligger djupt
indragen från
vägen.
Grön park söder
om gårdsgruppen,
tidigare köksträdgård.
Kyrkogatans
sträckning följer
delvis den gamla
byvägen.
Uttryck av kyrkby
och sockencentrum, 1807-34
Förvaltarboställets
friliggande
bostadshus från
1800-talet.

Förvaltarboställets
uthuslänga med
faluröd locklistpanel och
spröjsade fönster i
vit kulör.
Enbostadshus med
enkelkorsplan från
tidigt 1900-tal
uppfört som

Bedömningskriterier
Möjligheter till
kunskap
Lokalisering nära
kyrkan, kyrkor
placerades ofta
nära bykärnan.
Byggnaderna är
placerade enligt
samma trelängade
mönster.
Det höga läget är
synligt från flera
håll i tätorten,
främst Kyrkogatan.
Äldre gårdar var
ofta glest placerade
med stora tillhörande marker.
Trädgårdsland var
ofta belägna nära
gården och i sydsluttning.
Vägsträckningen
följer höjdlägen i
topografin.

Kulturhistorisk
helhet
Gårdsgruppen är
den enda återstående av tre.
Uttrycket finns
kvar även om de
första byggnaderna
är borta.
Läget och markförhållandena är
oförändrade sedan
1784.
Delar av gårdens
tidigare markområden är
avstyckade.
Marken är grön
och obebyggd även
om den inte nyttjas
som köksträdgård.
Bevarad väg,
breddad, asfalterad
och avskuren av
nya Vännäsvägen.

Kulturhistorisk
relevans
Bykärnan utgjorde
utgångspunkt för
tätortens senare
framväxt.
Kännetecknande för
nordsvensk
byggnadstradition.
Regional agrar
tradition för goda
odlingsförhållanden.
Kännetecknande för
agrar tradition.
Kännetecknande för
agrar tradition.
Kännetecknande för
regional tradition.

Bedömningskriterier
Möjligheter till
kunskap
Byggnadernas
placering och
volymer har
traditionell
karaktär.

Kulturhistorisk
helhet
Liggtimmerstommarna är
kvar men
byggnaderna har
omgestaltats
exteriört.

Byggnadsmaterial
och utförande har
tidstypisk karaktär
från 1800-tal och
tidigt 1900-tal.

Byggnadens
volym och
exteriör till stor
del bevarad,
vissa material
har ändrats.
Liggtimmerstomme och
volym är kvar
men i övrigt är

Placering nära
gårdsgruppen visar
på ett samband.
Entréns placering

Kulturhistorisk
relevans
Kännetecknande för
nordsvensk byggnadstradition. Husen utgör
en begränsad del av
dagens byggnadsbestånd samt en källa
till kunskap om äldre
material och tekniker.
Kännetecknande för
agrar tradition.

Typritad tjänstebostad för MoDo. Har
funnits flera likadana i
länet, bl.a. i Skarda.

rättaregård,
beboddes 19311971 av boställets
första arrendator.
Kyrkogatans
sträckning följer
delvis de första
landsvägarna till
Nordmaling
(1825) och
Örträsk (1856).
Infart från Kyrkogatan mellan
gårdsgruppen och
enbostadshuset
följer, tillsammans
med planområdes
fastighetsgräns
mot norr, gamla
Vännäsvägens
sträckning (1863).
Förvaltarbostället
utgjorde historiskt
säte för Håknäs
sågverk och
MoDo.

på gaveln skiljer
byggnaden från
närliggande småhus.
Vägsträckningen
följer höjdlägen i
topografin.
Passerar kyrkplatsen som var
sockencentrum.

huset kraftigt
förändrat.

Infarten utgör
gamla Vännäsvägens anslutning
till Kyrkogatan,
vilket synliggör att
kyrkplatsen var
socknens centrum.
Den äldre vägen är
överblickbar från
nya Vännäsvägen.
Byggnaderna
fungerade som
tjänstebostäder
vilket är avläsbart
genom kvartersnamnet
Arrendatorn.

Infarten utgör en
del av en väg
som idag delvis
inte finns kvar.

Kännetecknande för
regional och nationell
tradition.

Nuvarande
fastighet
omfattar inte
hela bostället.

Miljön representerar
skogsindustrins
centrala samhällsfunktion i Norrlands
inland såsom den
dominerande arbetsplats i bygden under
1800- och 1900-talet.

Uttryck av
Municipalsamhälle
och tätort, 1934nutid

Bedömningskriterier

Kulturhistorisk
helhet
Arkitektoniskt
enhetlig och tidstypisk karaktär,
till största del
bevarad men ej
underhållen.
Karaktären
korresponderar
med kyrkan
uppförd av
samma upphovsman och under
samma tid.

Kulturhistorisk
relevans
Den nationella
funktionalistiska och
1920-talsklassicistiska stilperioden.

Entré och
balkongpartierna
är delvis
förvanskade
genom senare
tillbyggnader.

Nationell
klassbetonad
byggnadstradition.

Gårdsbyggnadernas
funktionalistiska
exteriör med vissa
klassicistiska drag,
präglad av Kjell
Wretlings
renovering 1935.

Gårdsgruppens
sydliga utdragna
byggnadskropp
med sidoställda
entré- och
balkongpartier.

Möjligheter till
kunskap
Karaktärsdragen;
-stående locklistpanel i täckande
ljus kulör
-fönster- och dörrfoder i vit kulör
samt fönsterbågar i
mörkare kulör
-Flacka sadeltak
med omvikt takfot
och taktegel
-Två-, trelufts- och
lunettfönster i liv
med fasad
Utgjorde
förvaltarbostad,
vilken gavs en
mera ståndsmässig
gestaltning än t.ex.
kontorsbyggnaden.

Bibehållen vägKännetecknande för
sträcka, breddad regional och nationell
och asfalterad
tradition.
samt avskuren av
nya Vännäsvägen.
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