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Inledning
I samband med  den planerade bansträckningen för Botniabanan kommer kulturland-
skapet och dess olika delar att påverkas på olika sätt. Utöver lagskyddade fornlämningar
kommer bebyggelselämningar, industrilämningar, befintlig bebyggelse och den be-
fintliga kulturmiljön att beröras. Denna rapport, utförd på uppdrag av Botniabanan
AB, beskriver delar av det kulturlandskap som ligger inom det aktuella exploaterings-
området. Urvalet av miljöer med dokumentationsvärde har gjorts i samråd med läns-
styrelsen i Västerbottens län.

Den kulturhistoriska dokumentationen bestod i  att den befintliga bebyggelsen i Håknäs
(JP 71), Hörnefors (JP 72), Sörmjöle och Stöcke (JP 73), Umeälvens deltaområde och
Gimonäs-Sofiehem-Lasarettområdet i Umeå (JP 74), som berördes dokumenterades
genom beskrivningar, fotografering och intervjuer. Som underlag för denna rapport
genomgicks också flertal arkiv och äldre kartmaterial.

De industrilämningar som finns i Hörnefors (JP 72) och i Kattögeltjärn (JP 73) kartera-
des. Vid Kattögeltjärn kommer, inom ramen för detta uppdrag, en arkeologisk under-
sökning att utföras 2005. Dessutom gjordes en fotodokumentation, efter arkiv och
kartstudier, av kustlandsvägens sträckning (hela bansträckningen).

Stor vikt har lagts vid fotodokumentation av samtliga objekt. Endast ett urval redovi-
sas i rapporten. Samtliga bilder arkiveras och kommer att finnas tillgängliga i Väster-
bottens museums bildarkiv.

I texten hänvisas på ett flertal ställen till koordinater i banverkets koordinatsystem.

Fotografierna är tagna av Maria Löfgren och Susanne Sundström, där inte annat anges.

Natur- och kulturlandskapets utveckling
Botniabanans sträckning mellan länsgränsen i söder och Umeå går längs en låglänt
och flack kuststräcka som sin helhet är belägen under 50 m ö.h.  Endast i den sydli-
gaste delen finns något brantare sluttningar ned mot havet. Området karaktäriseras
av långa utskjutande uddar med mellanliggande älvmynningar och vikar. De största
vattendragen är Umeälven, Öreälven, Leduån och Lögdeälven. Kustslätten är som re-
gel någon mil bred och utan några större nivåskillnader.

Stora delar av bansträckningen utgörs idag av skogsmark, men större odlingsmarker
finns vid t. ex. Stöcke och Sörmjöle samt söder om Umeälven. Jordbruksmarken är
oftast belägen på de lättodlade isälvssedimenten. Längs kusten kan man på många
platser se ett storskaligt odlingslandskap där det idag huvudsakligen finns vallodlingar.
Jordbruket introducerades i dessa områden under medeltid och i några fall kanske
redan under järnåldern.

Bansträckningen berör framförallt de kustområden som genom landhöjningen upp-
kommit under de senaste fyra årtusendena, från bronsåldern och fram till historisk
tid. De lämningar som förekommer från den förhistoriska tiden utgörs främst av
gravrösen och stensättningar. Vår kunskap kring bosättningar från dessa perioder är
dock dålig. Under senare år har man registrerat kokgropar som framförallt verkar
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kunna dateras till bronsålder, samt i det kustnära området tomtningar som kan date-
ras till järnålder. Båda dessa lämningstyper verkar höra samman med fiske och säl-
jakt. Från medeltid och en tid framåt finns förutom tomtningar på lägre nivåer även
andra lämningar  t. ex. labyrinter och kompassrosor, samt fiskelägen, kapell och ham-
nar.

Medeltid och senare tid har lämnat kulturspår som främst hör samman med jordbru-
ket. Här finns också lämningar efter bruksepoken, samt  efter sågverksindustrin. Ban-
sträckningen korsar på ett flertal ställen den under 1600-talet anlagda Kustlandsvägen.

Botniabanan kommer även att beröra delar av samhället Hörnefors och byarna Sörmjöle
och Håknäs, samt den sommarstugebebyggelse, och till del fasta bebyggelse, som
finns i umeälvens deltaområde. De senare områdena finns i Bergsboda, Sand och
Storsandskär.

Gränsstenen mellan Västernorrlands län och Västerbottens län, som restes av P.A. Örnsköld 1769,
ligger vid den gamla Kustlandsvägen strax söder om Ava.
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Avaområdet
I samband med förarbetena längs JP 61 flyttades en timrad lada (51+965). Enligt muntlig
tradition skall Kungsvägen, vilken påstås vara den äldsta vägen i området, ha passerat
ladan. Strax nordöst om ladan antas vägen ha svängt norrut, upp mot Ava by och
gästgiveriet. Arkivstudier har inte gett några belägg för denna uppgift.

Ladan på sin ursprungliga plats.

Ladan efter flyttning.

Här ska den omtalade ”Kungsvägen” ha passerat.

Röd markering visar ”Kungsvägens”
förmodade sträckning.
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Vid 52+500 finns en äldre brukningsväg. Den går mellan Ava by och samfälligheten
Sjöbodholmen vid Kasaviken. Vägen följer landskapet på ett ålderdomligt sätt. Den är
belägen i gränsområdet mellan odlingsmark och skogsmark.

Äldre brukningsväg i riktning mot
Sjöbodholmen.

Samma väg i riktning mot E4.

Cirka 100 m SV om vägen till Sjöbod-
holmen finns lämningarna efter en ännu
äldre väg, RAÄ 505, som förmodligen
varit en föregångare till den väg som idag
går till Sjöholmen. Den äldre vägen har
rödmarkerats. Befintlig väg har
markerats med orange.
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Mindre väg söder om E4 (vid 52+750).

Odlingslandskapet öster om RAÄ 505.
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Gårdslämning

En registrerad fornlämning, RAÄ 209, Nordmaling sn, är belägen längs Jp 61 (52+950)
precis sydöst om E4.

Den består av två husgrunder, två brunnar och odlingssten. Den ena husgrunden är 8
x 5 m lång (ÖSÖ-VSV) och upp till 0,5 m hög. Den är gjord av huggen granit och har
ett spisröse på mitten av den södra långsidan. Spisröset innehåller bland annat tegel.
Ca 23 m norr om den första husgrunden finns grunden efter en ladugård. Den är 14 m
lång och 5,5 m bred (SSV–NNÖ) och upp till 0,5 m hög. Den södra delen av grunden

Husgrund med spisröse från NNO.

Grunden efter en ladugård.
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är gjord av cement och den norra består av 0,2-0,6 m stora stenar.

18 m ÖNÖ om den första husgrunden finns en välbevarad brunn. Den är ca 1 m i
diameter och 1,8 m djup och stensatt med 0,2–0,5 m stora kullerstenar.

20 m SÖ om brunnen finns ett odlingsröse som är ovalt till formen, 6 x 2 m (NV–SÖ),
består av 0,1–0,7 m stora stenar och ett jordfast block, sönderkört i västra delen. 45 m
VNV om husgrunden med spisröset, precis i åkerkanten, finns resterna efter ytterli-
gare en brunn. Den är 3 m i diameter och 0,65 m djup, stensatt med 0,2–0,7 m stora

stenar, igenfylld och beväxt med hallon och rönn. Mellan den senare brunnen och
husgrunden med spisröset finns ytterligare odlingssten.

Enligt uppgift från ortsbefolkningen ska gården ha varit bebodd till ca 1944–45. Det
ska också ha funnits en bagarstuga på gården, vilken revs i samband med att E4 bygg-
des. Bagarstugan ska ha varit låg och avlång och det ska ha funnits vedbod i samma
hus. Detta hus ska ha haft mullbänk.

Odlingsröse.

Välbevarad, 1,8 meter djup, brunn. Igenfylld brunn i åkerkanten.
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Mitt i bansträckningen ligger en äldre gård som ligger i lidläge, väl synlig från E4. Gårdsbebyggelsen
ligger idag på en avstyckad fastighet, Ava 1:88 (53+650).  I närheten har ett fäboställe legat på
samfälld mark.

Här finns ett äldre bostadshus och en gårdslänga.

Nere vid ån Aspan står denna lada, som troligen
använts som garage under senare tid. Intill denna
finns även ett litet skjul som också troligen använts
som garage. Dessa berörs inte direkt av själva
banan, men kommer troligen att helt förfalla.
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I korsningen E4 och vägen till Rundvik (åt öster) och Lögdeå (åt väster) kommer omfattande ombygg-
nationer att ske. Denna fastighet, Lögdeå 8:39 (56+750), ligger mitt i bansträckningen och kommer
att rivas.

Lögdeå

Några lador i skogskanten tillhör
näraliggande jordbruksfastigheter och
kommer förmodligen inte direkt att
beröras.

Bostadshuset, med tidig 1900-
talskaraktär, har ett praktfullt
entreparti.
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Håknäs
Håknäs by är belägen på den västra stranden av Öreälven intill Håknäsforsen. Byn
nämns i de skriftliga källorna för första gången 1494, i samband med en fiskerättstvist
med byamännen i Öre. Den första skattläggningen i mitten av 1500-talet redovisar sex
hemman, en siffra som fortfarande gäller vid Stenklyfts kartläggning 1646. Man äg-
nade sig i första hand åt strömmingsfiske, men till viss del även annat fiske.

Under 1700-talet anlade byamännen en grovbladig såg i Öreälven. Den 25 juli 1761
drabbades Håknäs av en förödande brand. Elden som bröt ut spred sig snabbt i den
täta bykärnan och ett 90-tal hus blev lågornas rov, såväl bostadshus som t. ex. storhässjor
och kölnor. Vid återuppbyggnaden anmodades man lägga husen med större avstånd
från varandra.

Vid laga skiftet 1858–1861 bestod byn av fjorton hemman, av vilka tre hörde till Håknäs
sågverk. Byn var en lång och tät radby, med tre- och fyrlängade gårdar på ömse sidor av
byvägen. Odlingsmarken låg mellan byn och älven. Idag finns i Håknäs och Håknäs-
backen en välbevarad miljö från vattensågverkens tid med arbetarbostäder och herr-
gård.

Håknäs 2:10 (72+770), Lucken.

Längs vägen ner mot Håknäs passerar man
Fällan. Här kommer järnvägen att dras rätt över
den öppna odlingsmarken och tangerar en min-
dre fastighet som sannolikt måste rivas. Bebyg-
gelsen utgörs av tre små envåningshus med viss
traditionell karaktär. Huvudbyggnaden är dock
utvändigt klädd med ljusgrå eternitplattor. De
andra har närmast enkelstugans planlösning
och är rödmålad. Till gården hör också ett litet
förråd. Fastigheten torde vara ett småbruk från
tidigt 1900-tal, men verkar idag övergivet.

På den öppna slätten bakom fastigheten
ligger en åkerholme och några lador
som ger området en fin karaktär.
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Hörneå–Hörnefors
Hörne(å) är en gammal jordbruksby med medeltida ursprung. Byn var tidigt uppde-
lad i två områden, dels Bäck(en) och dels området vid Hörneåns utlopp. I Bäcken
fortsatte jordbruk att vara den dominerande näringen, medan området vid Hörneån
under 1700-talets slut utvecklades till bruksområde.

Hörneå by

Båda dessa delar kommer att påverkas av Botniabanans sträckning. I Bäcken kommer
ett fåtal fastigheter att, i olika omfattning, beröras.

Hörneå 6:18  (84+150), jordbruks-
fastighet med bostadshus och
ekonomibyggnader från tidigt 1900-
tal, välbevarade i tidsenlig stil.
Belägen på en naturlig höjdrygg,
invid kustlandsvägen. På andra
sidan står en milsten.

Hörneå 7:25 (84+800), troligen ett
f. d. småbruk , som avstyckats till
bostadsfastighet. Idag ligger
fastigheten enskilt intill gamla
kustlandsvägen.

Hörneå 8:457 (85+100), Bensin-
mack, vid infarten från/utfarten till
E-4. Välkänt blickfång för alla
passerande.
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Bruksområdet

Området vid Hörneåns utlopp där järnbruket anlades 1775 tillhörde ursprungligen
Hörne byamän. Vid ån fanns en damm där byamännen hade en grovbladig såg och
mjölkvarnar.

Marken med tillhörande strömfall och dammfäste såldes 1774 och järnbruket började
anläggas 1775. Mark uppläts även för boningshus till smeder och arbetsfolk, bodar och
kolhus liksom till en tjänlig väg.

Brukssamhället hade inte den strikta planering som var utmärkande för många bruks-
orter utan bebyggelsen verkar ha vuxit upp slumpmässigt längs den gamla byvägen
söder om kustlandsvägen. Öster om ån uppfördes ett kapell/brukskyrka i jämnhöjd
med landsvägsbron och strax söder om kyrkan byggdes en prästgård med flera tillhör-
ande byggnader. En herrgård förlades ett stycke söderut. Mellan herrgården och kyr-
kan låg bebyggelsen grupperad i glesa tre- och fyrlängade gårdar omgärdade av ribb-
staket.

Av den gamla bruksmiljön återstår idag, förutom några rester efter stångjärnssmed-
jan, brukskyrkan och det stora spannmålsmagasinet från 1780-talet, kyrkan från 1796,
de båda herrgårdsflyglarna möjligen uppförda i början av 1800-talet, en bruksladugård
från 1891 samt en statarlänga från 1800-talets senare del (numera vandrarhem).

Botniabanan genom Hörnefors kommer att, på båda sidor av Hörneån, passera ge-
nom några äldre bebyggelsemiljöer. Det gäller dels en jordbruksfastighet med äldre
bebyggelse i anslutning till bruksområdet på östra sidan av ån – och dels en rad bostads-
fastigheter av egnahemskaraktär på västra sidan.

En av de båda bevarade herrgårdsflyglarna. I bakgrunden
skymtar den gård som hamnar mitt i bansträckningen.

 I bäcken bakom flygelbyggnaden, på ovansidan av vägen,
ligger också en stenkällare vilken tros ha tillhört herrgården.
Källaren är uppförd i tegel.
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Botniabanans sträckning öster om ån tangerar en prioriterad kulturhistorisk miljö.
Området har också stor betydelse som promenadstråk för såväl samhällets medbor-
gare som besökare.

Den fastighet som direkt berörs/rivs var tidigare nyttjad som bostad för arbetare på
järnbruket. Bostadshuset var då inrett med fyra lägenheter.

Gårdsbyggnaderna har en traditionell karaktär. På baksidan av den stora ladugården,
i den branta slänten ner mot ån, ligger tre jordkällare med valv uppbyggda av slagg-
sten. En trätrappa leder ner till stranden vid ån och en anlagd strandpromenad.

Gården från norr.

Ladugården. Bostadshuset från söder
(86+950).

En av jordkällarna nedanför ladugården (86+950). Oputsad jordkällare med slaggsten synlig.
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Egnahemsmiljö väster om ån – ”Raningen”

Längs infartsvägen väster om ån, mellan ån och Bruksgatan, ligger en rad med bostads-
fastigheter av egnahemskaraktär. Området kallas i folkmun för  ”raningen” vilket ty-
der på att det i äldre tid nyttjats som byns slåtterängar.

Bebyggelsen som är uppförd under 1920-och 30-talen, har stora lummiga trädgårdar
mot vägen. Bostadshusen är byggda i 1,5 plan och till varje fastighet hör gårdshus och
uthus. Husen är byggda i trä, med mer eller mindre välbevarad tidskaraktär.

Mitt emot, på västra sidan av Bruksgatan, ligger en mindre industribyggnad troligen
från  ca 1940-50. Denna byggnad och fyra av områdets bostadshus kommer att för-
svinna i samband med Botniabanans anläggande.

Hörnefors 8:175 (86+700). Tomten bebyggdes 1930 av Torsten Bergström, smed på pappersfabriken
och en känd profil i Hörnefors. Han var en erkänt duktig hantverkare med konstnärliga talanger och
har troligen tillverkat alla smidesdetaljer på fastigheten samt  även den takmålning som finns i ett av
rummen i bostadshuset som f ö är ett tidstypiskt exempel på ett egnahemsbygge. Entré med balkong
dock senare ombyggt. Stor välskött trädgård med vackert snidade, vitmålade grindar i trä.
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Hörnefors 8:174. Egnahem troligen från 1930-talet. Bostadshuset med rödmålad träfasad har fått en
nyare entré. Uthus med garage troligen från samma tid.

Hörnefors 17:7 (86+700).
Byggnaden, som står i
korsningen av Bruksgatan
och Åsgatan, består av två
vinkelställda huskroppar.
Den ena med sin gavel mot
Bruksgatan är utvändigt
klädd med stående locklist-
panel, målad med en röd
oljefärg,. En länga som står
parallellt med vägen har grå
slätputsad fasad. Byggnaden
står på omålade grå betong-
block och anläggningen täcks
av grå pannplåt.

Hörnefors 8:179 (86+700).  Egnahem, ca 1930-
tal. Den nuvarande fasaden med sin vitaktiga
färg-sättning är troligen senare, liksom entréns
utformning.

Hörnefors 8:181 (86+700). Egnahem med
mindre bostadshus och uthus.
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Hörnefors bruk

Hörnefors bruks historia började 1775 med att Olof Bjur fick tillstånd att uppföra en
manufaktursmedja. Stångjärnet köptes från bruk i Mellansverige och skeppades hit,
på samma vis som för de övriga järnbruk som anlades i Västerbotten vid denna tid.
Anledningen till detta var att träkol vid mitten av 1700-talet blivit en bristvara och att
det på grund av de stora volymerna var omöjligt att transportera träkol i den motsatta
riktningen. Sverige var vid denna tid Europas ledande järnproducent.

Manufaktursmedjan lades strax söder om kyrkan på en holme i Hörneån. Här gjordes
spik, hästskor, yxor, slädstänger m. m. Åren 1788–1789 byggdes en stångjärnssmedja.
Den låg ca 3 km uppströms längs ån.

I likhet med många andra orter längs västerbottenskusten drabbades Hörnefors 1809
av kriget. Mycket förstördes och industrierna stannade. År 1817 återuppbyggdes stång-
järnssmedjan och manufaktursmedjan (fig. 2). En masugn uppfördes 1860 och i mit-
ten av 1860-talet tillkom en mindre manufaktursmedja och ett valsverk. Den 1872
nedbrunna stångjärnssmedjan ersattes 1877–1878 av en ny och samtidigt anlades ett
nytt valsverk. Valsverket lades ned 1893 och stångjärnssmedjans verksamhet upphörde
1899. År 1902 lades till sist den lilla manufaktursmedjan ner.

Fig. 1. Geometrisk avritning från 1778.
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Hörnefors bruk på 1890-talet. Från vänster ses den ljusa kontorsbyggnaden, därefter herrgården och
en arbetarbostad.

Bilden visar manufaktrusmedjan till höger, det finbladiga sågverket till vänster. I bakgrunden syns
kyrkan, magasinet och en arbetarlänga.
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Fig. 2. Karta till brandförsäkringshandling, upprättad 1854.
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Fornlämningsbeskrivning

De byggnader som idag återstår i den gamla bruksmiljön är en arbetarlänga, som
fungerar som vandrarhem, samt kyrkan och ett magasin. Därtill kommer bruks-
ladugården, murad i slaggsten och två herrgårdsflyglar samt ett lusthus.

Av industribyggnaderna återstår idag endast spår i marken. De ligger inom  två områ-
den, ett på var sida av ån, nedströms den bro som idag korsar ån, på ungefär samma
plats som det tidigare fanns damm, bro och stenkista (enl. 1854 års karta) (fig. 3).

Järnbrukslämning/område A

Den del av RAÄ 81, som ligger öster om ån, börjar vid bron över ån och följer stranden
ca 100 m nedströms. Området är som mest ca 40 m brett (Ö–V). Norra delen av
område A (ca 40 m längs stranden) består till stor del av större stenar (0,5–1 m stora)
framför allt sprängsten men även natursten. Denna del innehåller mindre slagg men
mer jord och tegel än den sydligare delen. Det finns få kvarvarande rester efter någon
tydlig konstruktion. Längst norrut, mot bron kan man dock se resterna efter en timrad
stenkista (fig. 4, bild 1). Den är 11 m lång och består av 1-3 bevarade stockvarv. Stockar-
na är ca 2 dm i diameter. I stockarna finns fyrkantiga hål med bevarade järnhakar.
Stockar-na har även 6-7 cm djupa urfasningar för sammanfogning (fig. 4, bild 2).
Kistorna är sammanfogade med 2,5 cm grov spik med spikhuvuden som är upp till 6
cm i diameter.

Ungefär 13,5 m söder om timmerskoningen och 4,5 m från strandplanet påträffades
en metallplatta som är placerad på en kallmurad stenkonstruktion, vilken är drygt 1 m
hög (fig. 4, bild 3). Metallplattan är 63 cm lång, 28 cm bred och 2 cm tjock. I samtliga
fyra hörn finns ett borrat hål som är ca 2 cm i diameter. Centrerat på plattan finns en
22 cm lång, 20 cm bred och 5 cm hög förhöjning. På varje sida av denna sitter en 5 cm
lång, 1,5 cm bred skruv med sexkantigt huvud (ca 2  cm i diameter). 3 cm in på för-
höjningen finns en ca 1 cm bred ränna och i mitten en grop (2 cm i diameter). Kring
stenkonstruktionen som plattan är placerad på ligger mycket tegel och slagg. En stor
del av teglet är gult ugnstegel som är stämplat med Höganäs 2 och Höganäs 3 samt ett
tegel där det bara går att tyda BJU med ett K mitt under.

Järnstycke.
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19 m söder om timmerskoningen finns en kallmurad stenmur av block (fig. 4, bild 4).
Den ligger precis uppströms en liten forsnacke. Stenmuren är ca 3,5 m bred och går
från stranden och 5 m in på land. Den är drygt 1 m hög. Inom denna del av område A
bör den forna stångjärnssmedjan ha legat.

Söder om muren ändrar lämningen karaktär. Här finns inte samma stenblock, mer
slagg och järnbitar ända ut i vattnet. Slaggbitarna är 0,05–0,3 m stora. Det finns även
förvånansvärt många kvartsbitar. Strandhaket är ca 1,5 m högt (fig. 4, bild 5). I nedre
delen av strandhaket kan man se ett lager med mycket kol.

Instucket i strandhaket sitter ett vinkeljärn och en järnkedja (fig. 4, bild 6 och 7). Den
senare är ca 4 m lång, med länkar som är 7,5 x 3 cm. Denna del av området bör utgöra
den plats där kolhuset låg (enligt 1854 års karta). De 20 sydligaste metrarna är anlägg-
ningen bara 5–10 m bred. Här finns betydligt färre slaggbitar, och materialet utgörs
nästan bara av natursten.

Fig. 3. De två delområdena i RAÄ 81 har markerays med röd linje.

A

B
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Fig. 4, Bildcollage som visar lämningarna i område A: 1. Stenkistan vid bron, 2. timmerstock med
urfasning, 3–4. stenkonstruktion med järnplatta, 5. stenkonstruktion, 6. kallmurad stenkonstruktion,
7. strandhaket i närbild, 8. järnkedja som sitter fast i strandhaket, 9. vinkeljärn instucket i
strandhaket.
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Dike

B

Fig. 5, Bildcollage som visar lämningarna i område B: 10. ”kanalen”, 11. slagg, 12. område B mot
sydöst.

12

10

11
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Slaggvarp/område B

Område B ligger på västra sidan om ån. Det är ungefär 134 m långt (SSÖ—NNV) och
56 m brett (VSV—ÖNÖ), och utgörs till största del av en stor hög av slagg (fig. 5, bild
11). Ytterst ut mot ån finns en ca 2 m bred landremsa som är ca 105 m lång och sträcker
sig nedströms, längs nästan hela område B. Mellan denna landremsa och stranden
finns en ca 3 m bred kanal (fig. 5, bild 10). På bägge sidor om kanalen kan man se en
kistkonstruktion liknande den som beskrivs i norra delen av område A. Landremsan
delas mitt på av en tre meter bred öppning. Här är landremsan något bredare, ca 3 m.
På land börjar slagghögen ca 3,5 m in från stranden. Den är upp till 5 m hög (fig. 5, bild
12). Avgränsningen av slagghögen i norr, mot den nuvarande parken är något oklar
eftersom det finns en stor kompost här som täcker delar av slagghögen.

I södra änden av området finns ett dike som är 18,5 m långt (VSV—ÖNÖ) och slutar
ca 5 m från stranden. Diket är 0,5 m brett och 0,4–0,5 m djupt. På södra sidan av diket
syns en liten vall 0,5–1 m bred och 0,1–0,3 m hög. I vallen finns slagg.

Förmodligen utgör landremsan och kanalen resterna efter det som på kartan kallas
stenarm och ligger söder om det dåvarande såghuset.

Husgrunder vid vandrarhemmet

I samband med karteringen påträffades två husgrunder, dock inte inom Botniaban-
ans inverkningsområde utan söder om den kvarvarande arbetarlängan. Vid en jämfö-
relse med äldre kartor skulle en av dem kunna vara resterna av vad som går under
benämningen badstuga (enligt 1854 års karta). Denna grund ligger ca 30 m söder om
vandrarhemmet (fig. 6). Den är 12 m lång (ÖNÖ—VSV), 8,5 m bred och upp till ca 1,5
m hög. Den består delvis av slaggtegel. 49 m söder om sydvästra hörnet på vandrar-
hemmet finns ytterligare en husgrund. Den är 5 m lång (Ö—V) och 4 m bred och
består av grundstenar av sprängsten och slaggsten av varierande storlek, delvis med
murbruk emellan.

Del av husgrund (nr 4 på fig. 6), med tuktad sten och tegel på bilden till vänster och med slaggsten
på bilden till höger.



26

Trädgårdslämning

32 m sydöst om magasinets sydöstra hörn påträffades resterna efter en gammal träd-
gård (fig. 6). Här finns växter som brandlilja, sibirisk ärtbuske, spirea, vinbär, liljekon-
valj, stormhatt, kvanne, hägg, rönn och sälj. Det finns också en halvcirkelformad berså
av sibirisk ärtbuske och spirea. Bersån har en ca 8 m stor inre yta. Här finns även en
vallformig anläggning (damm?) som är rund till formen och med en 1 m bred och
0,25–0,3 m hög vall. Innermåttet är ca 3 m i diameter. Bredvid vallanläggningen finns
en rektangulär grop som är 0,1 m djup, 1 x 0,8 m stor (N—S) och har plan botten. Här
växer bland annat ormbunke och lyckoklöver.

Trädgården bör ha legat på den tidigare prästgårdens ägor.
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Del av den igenväxta trädgården, med utsikt mot det gamla magasinet.

Sibirisk ärtbuske. Spirea.
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Kattögeltjärn
En etablerad uppfattning är att kolningens historia i Västerbotten hänger tätt samman
med brukens historia. Vid mitten av 1700-talet lokaliserades både järnbruk och glas-
bruk till det skogrika Västerbotten. Här fanns stora skogsarealer som kunde förvand-
las till det nödvändiga träkolet. Inom Botniabanans område anlades Olofsfors bruk
1766, Hörnefors bruk 1775, Ströms glasbruk 1748 och Strömbäcks glasbruk 1773. Bru-
kens torpare och arrendatorer var ofta ålagda att förse bruken med kol och ved och för
bönderna blev kolningen ett viktigt komplement till ekonomin. Under 1800-talet öka-
des först behovet av kol för att sedan minska. Den kolning som fortsatte flyttade inåt
landet. Under andra världskriget, då behovet ökade för en tid, var den senaste stora
kolningsperiod.

Vid utredningen för Botniabanans delsträcka Jp 73 registrerades 1999 ett flertal kol-
bottnar av olika slag, samt lämningar efter kolarkojor, öster om Kattögeltjärn. Områ-
det  är beläget ca 12 km SV om Umeå, mellan Bussjö motorbana, Långmyran, Katt-
ögeltjärn och Fisksjön. Det ligger i anslutning till den befintliga väg som kommer att
användas vid arbetet med Botniabanans anläggande.

I närheten av Stöcke har en samling av tio rektangulära kolbottnar hittats, samtliga
liggande på sluttande mark. Kolbottnarna utgör rester av liggmilor. De ligger nära
varandra, långt bort i den gamla byns sydvästra utmarker. Genom området löper en
smal väg, samt några mindre skogsstigar. På sidorna av området med kolbottnar finns
myrar och två små sjöar; Mussjön som ligger öster om området och Kattögeltjärn som
ligger väster om undersökningsområdet. De ligger således väl placerade för att möjlig-
göra transporter och har tillgång till vatten för att möjliggöra släckning. Området lig-
ger inom Stöckes ägor (såsom de redovisas vid avvittringen 1778) om än nära gränsen
till andra byars skogmarker.

Om det visar sig att lämningarna är från 1700-talet, har förmodligen kolning skett för
att förse glasbruket i Strömbäck och järnbruken i Hörnefors och Olofsfors med kol.

Botniabanans sträckning vid Kattögeltjärn och Mussjön (103+000–103+500) .
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Tidigare utredningar i området

Under åren 1999 – 2004 har olika dokumentationer genomförts inom området norr
om Bussjön, samt öster och väster om Kattögeltjärn. Inom projektet ”Skog & Histo-
ria” har en arkeologisk undersökning av RAÄ 565, öster om Kattögeltjärn, utförts och
inventeringar har genomförts väster om Kattögeltjärn. Den boplatsvallsliknande läm-
ning, som undersöktes år 2001, visade sig vara resterna av en delvis nedgrävd ligg-
mila som daterades till 1400-talet e.Kr. Vid inventeringar väster om Kattögeltjärn år
2002 påträffades ett stort antal lämningar efter kolning, bl.a. 24 kolbottnar efter
liggmilor.

Dessa insatser har medfört att området framstår som ett ”kolningscentra” som varit i
bruk under en lång period. Den arkeologiska undersökningen av den delvis nedgrävda
liggmilan och den stora mängd kolbottnar efter liggmilor kan indikera ett utnyttjande
av området under 1400–1700-talet. En yngre nyttjandefasen representeras av kolbottnar
efter resmilor som blev vanligare från 1750 och framåt. Inom hela området har totalt
fem lämningar efter kolarkojor registrerats vilket är ovanligt många, bland dessa finns
lämningar efter två runda kolarkojor vilka hitintills är mycket ovanliga.

2004 års inventering och kartering

Den koncentration av lämningar från framställning av träkol som finns i området
bedömdes vara intressant att undersöka vidare genom en riktad insats. Syftet med
undersökningen var att få ökad kunskap kring äldre tiders industrihantering. Det om-
råde som inventerats och karterats i samband med dokumentationen inför Botnia-
banans byggande, ligger väster om Kustlandsvägen och norr om Bussjön. Området
består av ett större sammanhängande sandigt område som sluttar svagt åt väster och
begränsas i öster av Kattögeltjärnsberget och i väster av Långmyran. Från Kustlands-
vägen går en äldre brukningsväg västerut och fortsätter genom det inventerade områ-
det i nordöstlig–sydvästlig riktning. I ett senare skede kommer en kolarkoja inom
området att undersökas.

Rektangulär liggmila synlig som en svag upphöjning till höger om inventeraren, som står i ett av de
diken som omger liggmilan.
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Metod

Utredningen genomfördes genom fältrekognosering samt provstick med jordsond.
Vid fältrekognoseringen användes de registreringar som gjorts inom ”Skog & Histo-
ria” som underlag för inventeringen. Vid inventeringen registrerades främst olika läm-
ningar efter framställning av träkol.

Kolbottnar efter liggmilor är rektangulära med svaga diken eller gropar runt om och
kolbottnar efter resmilor är runda med stybbgropar runt kanten. Vissa kolbottnar är
svåra att se i terrängen om de är överväxta med t.ex. blåbärsris, men då man sticker
med en jordsond i förmodade lämningar så framträder oftast ett tydligt kollager.

Det är först under senare år som resterna efter kolarkoljorna uppmärksammats vid
olika inventeringar. Dessa brukar oftast vara rektangulära till formen och bestå av ett
spismursröse som är rester efter eldstaden samt en mindre grop som utgjort en enkel
jordkällare. I vissa fall syns även en svagt upphöjd rektangel som är rester efter stockar.

Efter studier av äldre kartmaterial samt registreringar inom ”Skog & Historia” lokali-
serades även en äldre fäbod .

Kartutsnitt över kolningslämningar väster om Kattögeltjärn samt de kolningslämningar som
registrerades vid utredningen 1999 (inom den röda linjen).
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Kartutsnitt över det inventerade området med de olika lämningarna markerade. Fäboden ligger i
områdets södra del. Den svarta linjen som binder samman de befintliga vägarna är en trolig sträck-
ning på en numera övergiven vägsträckning.

Fotografi från kolarkoja i Skog, Vilhelmina socken. Västerbottens museums fotoarkiv.

Fäbod
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RAÄnr SVSnr Sakord Lämntyp Storlek Höjd/djup Gropar/diken Bedömning

558-1  Kolbotten Liggmila 8x4m 0,2-0,3m h 2 diken 6,5m l Övrig kulthist lämn

558-2  Husgrund Kojgrund 4x3m 0,1-0,2m h  Övrig kulthist lämn

558-3  Förvaringsanl
Förvarings-
grop

1m i diam 0,3m dj  Övrig kulthist lämn

558-4  Kolbotten Liggmila 9x5m 0,2-0,3m h 2 diken 7,5m l Övrig kulthist lämn

558-5  Kolbotten Liggmila 9x5 m 0,2-0,3m h 2 diken 7,5m l Övrig kulthist lämn

558-6  Kolbotten Liggmila 8x3m 0,2m h 1 dike 7,5m l Övrig kulthist lämn

559  Kolbotten Liggmila 6x2,5m 0,1m h 2 diken 2m l Övrig kulthist lämn

560-1  Härd  1,5x1m 0,05m h  Fast fornlämning

560-2  Härd  1x0,6m 0,05m h  Fast fornlämning

560-3  Härd  0,8x0,4m 0,05m h  Fast fornlämning

561-1  Kolbotten Liggmila 9x5m 0,2m h 4 stybbgropar Övrig kulthist lämn

561-2  Kolbotten Liggmila 7x4m 0,2m h 2 diken 3,5m l Övrig kulthist lämn

562  Kolbotten Liggmila 9x5,5m 0,2m h 3-4 stybbgropar Övrig kulthist lämn

563  Boplatsgrop  1m i diam 0,1m dj  Övrig kulthist lämn

564  Boplatsgrop  1m i diam 0,2m dj  Övrig kulthist lämn

565  Kolningsgrop  4x1,5m 0,2m dj  Fast fornlämning

566-1  Kolbotten Liggmila 11x5m 0,2-0,3m h 4 stybbgropar Övrig kulthist lämn

566-2  Kolbotten Liggmila 11x7m 0,1-0,3m h 7 stybbgropar Övrig kulthist lämn

567  Kolbotten Resmila 11m i diam 0,2m h 1 dike runt om Övrig kulthist lämn

568  Kolbotten Liggmila 10x3,5m 0,2-0,3m h 7 stybbgropar Övrig kulthist lämn

569-1  Kolbotten Liggmila 9x4m 0,2-0,3m h 9 stybbgropar Övrig kulthist lämn

569-2  Kolningsgrop  1m i diam 0,2m dj  Övrig kulthist lämn

569-3  Kolningsgrop  1x0,5m 0,3m dj  Övrig kulthist lämn

570  Kolningsgrop  2x1m 0,8m dj  Övrig kulthist lämn

 1472-1 Kolningsgrop  2,6x2,3m 0,5m dj  Bevakas

 1472-2 Kolbotten Resmila 10m i diam 0,7m h 5 stybbgropar Övrig kulthist lämn

 1472-3 Kolbotten Liggmila 8x3,7m 0,3m h 4 diken 2m l Övrig kulthist lämn

 1473-1 Kolbotten Resmila 11m i diam 0,6m h 3 diken 6,5m l Övrig kulthist lämn

 1473-2 Kolbotten Liggmila 14x5m 0,5m h 4 stybbgropar Övrig kulthist lämn

 1473-3 Husgrund Kojgrund 7x3m 0,1m h  Övrig kulthist lämn

 1474 Kolbotten Resmila 14m i diam 1,2m h 9 stybbgropar Övrig kulthist lämn

 1475-1 Kolbotten Liggmila 10x4,5m 0,2m h 7 stybbgropar Övrig kulthist lämn

 1475-2 Husgrund Kojgrund 4,5m i diam 0,1m h 1 dike runt halva Övrig kulthist lämn

 1475-3 Kolbotten Liggmila 10,5x6,7m 0,3m h 5 diken Övrig kulthist lämn

 1475-4 Kolbotten Liggmila 7,3x3,1 0,3m h 1 dike 5,5m l Övrig kulthist lämn

 1476 Tjärdal  6m i diam 0,7m dj  Övrig kulthist lämn

 1477 Kolbotten Liggmila 9,3x4,2m 0,2m h 7 stybbgropar Övrig kulthist lämn

 1478 Kolbotten Resmila 15m i diam 0,2m h 1 dike 17m l Övrig kulthist lämn

 1479 Kolbotten Liggmila 9,8x3,8m 0,3m h 8 stybbgropar Övrig kulthist lämn

 1480-1 Kolbotten Resmila 9m i diam 0,4m h 4 stybbgropar Övrig kulthist lämn

 1480-2 Husgrund Kojgrund 6x4m 0,3m h  Övrig kulthist lämn

 1480-3 Kolbotten Liggmila 12x6m 0,1m h  Övrig kulthist lämn

 1481 Husgrund Kojgrund 5,2x3,3m 0,5m h 5 gropar Övrig kulthist lämn

 1489-1 Kolbotten Liggmila 8,8x2,9 0,2m h 5 gropar, 1 ränna Övrig kulthist lämn

 1489-2 Kolbotten Liggmila 9,2x4,2 0,3m h 3 stybbgropar Övrig kulthist lämn

 1489-3 Kolbotten Liggmila 10x4m 0,3m h 3 stybbgropar Övrig kulthist lämn

 1489-4 Kolbotten Liggmila 9,6x4m 0,3m h 2 diken 2-3m l Övrig kulthist lämn

 1490-1 Kolbotten Resmila 12x10m 0,5m h 4 stybbgropar Övrig kulthist lämn

 1490-2 Husgrund Kojgrund 5m i diam 0,5m h  Övrig kulthist lämn

 1491 Kolbotten Resmila 11m i diam 0,2m h 1 dike runt om Övrig kulthist lämn

De lämningar som registrerats i Kattögeltjärnsområdet.
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Resultat

Inom det inventerade området har en betydande kolproduktion pågått. Totalt registre-
rades 22 lämningar efter kolframställning varav 14 liggmilor, 7 resmilor och en kolnings-
grop samt rester efter 4 kolarkojor varav 2 är runda. En lämning efter  en tjärdal regist-
rerades även.

I uppdraget ingår endast dokumentation av lämningar och inte några dateringar. Ge-
nerellt brukar dock kolningsgropar vara den äldsta formen för kolframställning och
kan härröra från järnålder, i kolningsgroparna ställdes korta trästycken i vertikal rikt-
ning. Liggmilor brukar vara något yngre, det finns dateringar på liggmilor från 1300-
talet e.Kr. och framåt. Bruket att resa de stockar som skulle kolas brukar hänföras till
vallonerna och bruksetableringen på 1750-talet.

Vid en genomgång av Västerbottens museums fotoarkiv påträffades ett fotografi från Blisterliden,
Burträsk socken som visar en rund kolarkoja och som närmast liknar en torvkåta.
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Kartutsnitt av 1696 års Geometriska avmätning över Norrmjöle med ”Stöcke bys fäbodstelle” norr om
Busiön och ”Fäbod stufwa Röbäcks” markerad mellan Busjön och Fisksjön.

Fäbod

Den fäbod som finns markerad på geometrisk avmätning över Norrmjöle från 1696
som ”Stöcke fäbod” visade sig vara registrerad i ”Skog & Historia”-inventeringen som
nr 1327 i Umeå socken. I dag finns ingen bebyggelse på platsen men på kartor från
slutet av 1800-talet finns odlingar markerade. Vid besök på platsen reviderades den
tidigare beskrivningen av husgrunden och eftersom fäboden anlades före 1700 så klas-
sas den som fornlämning.

Fäbodlämningen ligger omedelbart norr om den mindre brukningsväg som viker av
västerut från Kustlandsvägen vid Norrbacka och som troligen kommer att nyttjas vid
anläggandet av Botniabanan (103+500). I omgivningarna finns en igenväxande od-
lingsmark som sannolikt är den som markerats på 1800-talskartan. Det är möjligt att
den väg som går förbi fäboden har fortsatt i nordvästlig riktning till den väg som löper
igenom området med kolningslämningar.

Själva husgrunden är ca 12 x 6 meter stor. I dess SV del finns en 4 x 5 m stor grund
med en 2 x 1,5 m stor källargrop som är ca 0,7 m djup. I den NO delen finns ett 2 x 2
m stort och 0,8 m högt spismursröse som består av natursten. Den övriga grunden
består av en övermossad stenrad.

På kartan från 1696 finns ytterligare en fäbod ” Fäbodstufwa Röbäcks” markerad på
den plats där bebyggelsen i dagens Bussjö är belägen. Enligt kartan har namnet ur-
sprungligen varit Busjön vilket hänför sig till de två fäbodar som funnits vid sjön.
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Fäbodens spismursröse.

Dike vid den gamla fäbodlämningen.
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Sörmjöle
Sörmjöle har medeltida anor. Med sitt läge intill Mjölefjärden har man haft god kon-
takt med havet. Hur gammal byn är vet man inte med säkerhet, men den finns omta-
lad redan 1493 som Södermiöhlu. Kanske har bebyggelsen anlagts på en sandig (mjö-
lig) backe söder om ett tidigare fiskeläge. De första skriftliga beläggen på en bofast
befolkning är den äldsta jordaboken från 1543, då fanns det fem skattande jordägare i
byn. Byn expanderade sedan mycket långsamt och fortfarande 1748 finns enbart sex
hemman i byn. Därefter har en relativt snabb ökning skett och med sina tjugotal hem-
man 1880 var Sörmjöle en betydande jordbruksby.

Med sin bebyggelse koncentrerad  på båda sidorna av Sörmjöleån är byn en s.k. klungby.
De olika delarna benämns Sörbyn och Norrbyn. Denna uppdelning fanns redan 1880
och beror på att kustlandsvägen och senare E4 delat byn i två delar. Kustlandsvägen
gick som en krok genom Sörbyn.

I dag är Sörbyn uppdelad i ett ”villasamhälle” och  ett ”sommarstugeområde” längre
ned mot havet. Av den tidigare havskontakten och betydelsen av fisket finns inte mycket
bevarat och spåren efter det mindre skeppsvarv som vid sekelskiftet byggde fyra skepp,
det största en galeas på ca 213 ton, är borta.

I Sörmjöleån fanns tidigare vattendrivna anläggningar i form av kvarnar, spånhyvlar,
sågar och kraftverk, på åtminstone tre platser. De senaste var i drift så sent som på
1910- och 1920-talet.

Området har ett högt kulturhistoriskt värde, med många bostadshus och gårds-
grupperingar i ursprungligt läge. Dessa grupperingar binds samman med byvägen
som ringlar sig förbi nästan alla gårdar. Odlingsmarkerna är väl hävdade, med beva-
rade åkerdiken och hölador. Ett flertal jordkällare har också bevarats. Byns bevarade
soldattorp minner om böndernas skatteplikt. Samfälligheter finns kvar som en rest av
byns gemensamma intressen och gemensamma ekonomi. Av de viktiga binäringarna
finns bl.a. lämningar av tjärdalar i Norrbyn. Förutom detta har man i området regist-
rerat rösen och milstolpar.

Sörmjöle 2:12 (93+350). Mindre jordbruksfastighet, anlagd omkring 1930, då stam-
fastigheten delades. Fastigheten ligger en bit söder om byns centrum. Bostadshuset är
byggt i vinkel, i tidsenlig stil men  renoverad i senare tid. På fastigheten finns flera
ekonomibyggnader. Vägen kommer att dras om och husen ska rivas.

Fastighetenhar en ensidig björkallé som
planterats längs Kustlandsvägen, som går
strax förbi.  En milsten finns strax söder
om fastigheten.
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Bostadshus.

Förrådsbyggnad belägen bakom
ladugården.

Ladugård.
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Stöcke
Stöcke finns belagd i 1543 års jordabok, byn hade då 17 skattebönder. År 1885 fanns
här 11 hemman. Byn var ursprungligen en klungby. Byn är belägen väster om Bubäcken
på en svag sluttning. Odlingsmarkerna sträcker sig på båda sidorna om bäckfåran. En
stor del av bebyggelsen ligger i anslutning till den väg som idag sträcker sig i öst-
västlig riktning genom byn. Den gamla Kustlandsvägen går ca 1500 m väster om byn.
Byns odlingsmarker är välbevarade, medan nyare bebyggelse ligger insprängt i den
äldre bebyggelsen. Under äldre tider var boskapsskötseln viktigare än odlingen, och
byn hade sina fäbodar i Ansmark från 1500-talet och fram till 1801.  I Stöcke finns ett
välhävdat odlingslandskap och ett levande jordbruk.

Bebyggelsen i den berörda delen av byn utgörs främst av gårdar av något yngre ur-
sprung, troligen härstammar de från utflyttningar i samband med laga skiftet eller så
är de senare upptagna småbruk. Gårdarna ligger glest spridda i slättlandskapet öster
och söder om den gamla bykärnan, sinsemellan förbundna av ett antal små byvägar.

Ett antal gårdar i Stöcke hamnar direkt i bansträckningen och kommer att rivas.

Stöcke 4:9. (106+650). Gårdsgrupp i
traditionell stil med rödmålade bygg-
nader. Bostadshuset är en parstuga
som ligger alldeles intill landsvägen.

Stöcke 21:2 och 21:3 (107+700–800).
Mindre brukningsenhet eller bostads-
fastighet av traditionell typ. Ett yngre
bostadshus ligger strax intill på den
avstyckade tomten 21:3, detta har dock
till sin utformning ingen förankring i
jordbruksbygden.
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Förutom de hus som kommer att rivas kommer ytterligare ett antal att få sin närmiljö
förändrad. Ett urval av dessa presenteras nedan.

Stöcke 9:25 (106+600). F.d. äldre
jordbruksfastighet intill lands-
vägen, renoverad och komplette-
rad med verkstadslokal, ”Stöcke
Svets”.

Stöcke 15:2 och 15:3 l(107+200)
igger på en höjd, på var sin sida
av byvägen. Stöcke 15:2  ligger på
en avstyckad tomt och bostads-
huset, en äldre parstuga, kan vara
den ursprungliga gårdens man-
byggnad. På Stöcke 15:1 , till
vänster, har  bostadshus och
uthus uppförts senare, under
1900-talets första hälft.

Stöcke 8:3 och 8:34 (107+900).
Jordbruksfastighet med en tradi-
tionell parstuga i två våningar,
som idag ligger på en avstyckad
tomt.
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Umeälvens delta
Botniabanans sträckning kommer att påverka några av Umeås äldsta sommarstugeom-
råden, dels Bergsboda på älvens östra sida och dels Sand på älvens västra sida. Dess-
utom kommer östra Storsandskär, mitt i älven, att påverkas. Fritidshusbebyggelsen i
området började etableras under första hälften av 1900-talet, vilket är en relativt tidig
etablering. Redan under 1930-talet fanns åtskilliga fritidshus utmed stränderna från
Bergsboda och söderut. I dessa bodde såväl umebor som holmsundsbor. Under det
senaste decenniet har alltfler tomter övergått till permanentboende, sommarstugorna
har antingen om- och tillbyggts eller ersatts av helt nybygga villor.

Karta över de områden där bebyggelsen berörs mera direkt av Botniabanan, samt markering av
den tidigare järnvägsbron.
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Sand

När sommarstugorna i Sand (112+600) började uppföras i början av 1920-talet fanns
en väg fram till ”Kodjupet”. Över detta fanns en spång, och för att ta sig vidare till
stugorna användes cykel- eller gångstigar. I området fanns sedan tidigare en roddar-
stuga, där de roddare som fraktade varor mellan Holmsund och Umeå rastade. Den
borgerliga överklassen hade i första hand valt att förlägga sina sommarstugor i Bergs-
boda och Villanäs därför att det gick att ta sig dit med väg, järnväg och båt. Sands
sommarstugeområde blev istället ”medelklassens” och ”arbetarnas” fritidsområde. Om-
rådet hade också ett lite dåligare rykte, då det låg i norrläge, var myggigt och sumpigt,
och hade dåliga förbindelser. Marken kunde arrenderas för en låg kostnad och dess-
utom kunde matkontot hållas nere genom fiske. Mjölk fick man från Degernäsbön-
derna. Om man hade tur kunde man passa de båtar som gick från Degernäskajen och
in till Umeå med mjölk. Övriga varor handlades inne i Umeå och fraktades ut med
ångbåtarna.

I mitten av 1940-talet kom ”drickesbåten” från Umeå Ångbryggeri en gång i veckan.
Den roddes längs älven och ned till flottläggningsplatserna i Västerfjärden. För att
man inte skulle behöva passa båten så ställdes tomglas ut på bryggan. Ofta var den en
5-liters flaska för svagdricka och det antal öl/läskedrycksflaskor man ville köpa. Orsa-
ken till att båten inte var försedd med motor var att det var bensinransonering under
kriget. Några år senare köpte bryggeriet en motorbåt som fick namnet Gambrinius.
Under andra världskriget förekom det att man hade kaniner, får och getter ute på
Sand för att dryga ut maten.

På 1940-talet började man anlägga en väg efter den tidigare ”huvudstigens” sträck-
ning. När vägen var färdig kunde de som ville åka bil ståndsmässigt ända fram till
stugan. Vårplogning av vägen infördes 1958, medan vinterplogning kom till stånd
först i början av 1980-talet. För att täcka kostnad för skötsel och underhåll infördes
vägavgift. Denna var från början 50 kronor för bilägare och fem kronor för cykelägare.

Festplatsen på Sand användes redan  så tidigt som 1920/21. Nybyggnationer tillkom 1935.
Dansbanans golv har förnyats och är mindre än det ursprungliga. Längst upp till vänster på bilden
finns rester efter den tidigare bebyggelsen på platsen.
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Cyckelavgiften togs bort 1955.

I Sand ligger umebornas gamla festplats. På ”knixen”, intill storträdet på festplatsen,
fanns ett avlångt hus med två lägenheter, där bodde Pettersson, som skötte
Flottningsföreningens timmersortering, så länge som älven var isfri. Områdets enda
telefon fanns där. De flyttade på 1940-talet varefter huset revs. Redan på kartor från
1856 finns en byggnad inritad på tomten, och på flottningsföreningens kartor från
1900 finns tre byggnader. Ett bostadshus med två lägenheter och två förrådsbyggnader.

Till festplatsen, sex kilometer nedströms Tegsbron, tog man sig på 1930-talet antingen
med älvbåtarna Duncker eller Älvkungen, eller så cyklade man till festplatsen. I det
sistnämnda fallet fick man balansera den sista biten över spången över kodjupet. På
festplatsen fanns cholkladhjul och skjutbana. Teater spelades där och ibland kom
”Cavas” tivoli. Här höll man också regatta. Dans på lördagar och motorbåtstävlingar
på söndagarna. Myggplågan var ofta stor, men avhjälptes med hjälp av en flitspruta av
större modell med vilken man sprutade myggmedel för 5 öre dosen. Mellan sväng-
arna på dansgolvet kunde man svalka sig med hallonsaft á 10 öre glaset. Inträdet var
25 öre. De sista regattorna avhölls på 1950-talet. I dag har de fast boende och sommar-
stugeägarna festplatsen som samlingsplats.

Från slutet av 1920-talet och fram till 1963 förlade Skarin-Bowaters sina firmafester
på festplatsen. Hela familjerna hämtades vid Skarins fabrik på Öbacka och från 1954
från den nya fabriken på Sofiehem. Transporten skedde med lövade pråmar och drogs
av bogserbåtarna Nicke och Atlas. Det dukades upp med mat och dryck och dragspels-
musik och underhållning av lokala förmågor. Festen avslutades med dans.

Festplatsens gamla utedass har också bevarats,om än i flyttat och ommålat skick.
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Under 1980-talet började en del sommarstugor göras om till permanentboende, och
numera är närmare hälften av stugorna åretruntbostäder. Vissa av de äldre stugorna
har ersatts av hus med villastandard. På senare år har det också skett en markant
nyinflyttning.

Ett antal stugor hamnar direkt i bansträckningen och kommer att rivas. Dessa är stuga
nr 39 och 41. För stugorna 37 och 43 kommer närmiljön att förändras kraftigt.

37

39

41

43
Detalj över det område som ligger
i bansträckningen.

Stuga 37. Den första stugan byggdes 1950 av den nuvarande ägarens morfar. Stugan har sedan
byggts samman med en gäststuga och renoverats. Den är idag en peramanentbostad. På tomten
finns också  en fristående gäststuga, med förrådsdel.
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Stuga 39. Stugan, som byggdes 1933 av
Oscar Lövgren, inlöstes av banverket
redan 2000 . Vid besök sommaren 2004
var stugan redan riven, bara
grundmuren av huggen sten fanns kvar.

Nere vid stranden står en liten stuga. Rester efter tapeter antyder att den varit
inredd som gäststuga.

På tomten finns även en  redskapsbod, samt
taktäkt vinterförråd.

Gården har använts som permanentboende
för en barnfamilj.

Utsikt från stugan uppströms älven. Älven nedströms.
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Stuga 41. Stugan, en av de första i området,
uppfördes 1922. Det är en liten enkel stuga med
vindsvåning under brutet tak. Utvändigt är den
klädd med liggande, spontad panel, rödmålad
och med vita detaljer. Taket är täckt med svart
papp. Små rektangulära fönster, i botten-
våningen försedda med luckor.
Stugan revs 19/8 2004.

Stugan har i stort behållit sin genuina karaktär.
Frammsidan har dock blivit målad i grönt.
Under senare år har stugan stått oanvänd.

I köket finns den ursprungliga
inredningen bevarad.

På tomten finns också en yngre stuga,
vilken troligen uppförts under 1970-talet.

Stuga 43. Stugan byggdes i slutet av 1940-talet. Den har om- och tillbyggts 1996-97 och är idag
permanetnbostad.
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Storsandskär
Storsand, som ligger mitt ute i älven, började först under 1940-talet att användas för
sommarstugebebyggelse. Stugorna har uppförts på mark som arrenderats från Väster-
tegs byamän. Det är framförallt den norra halvan av ön som är bebyggd, troligen bero-
ende på att markförhållandena här är gynnsammare än på den södra delen som är
mer sank. I den södra delen (113+200–400), som är den del som kommer att påverkas
av Botniabanan, ligger dock några stugor som har lösts in.

Stugorna är enkelt byggda och av yngre karaktär. De har rödmålad träpanel med vita foder och lister .

Förutom bostadshus finns gäststuga och uthus. Byggnaderna är placerade en bit ifrån stranden
med rester efter igenväxta trädgårdsodlingar.

Utsikt tvärs över älven mot stugorna i Bergsboda.

Detalj över det
område som
ligger i bansträck-
ningen.
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Järnvägsbron

På Storsandskär har redan tidigare funnits en järnväg. Denna järnväg anlades i slutet
av 1800-talet. I samband med att Vännäs–Umeåbanan utstakades hade man också
planer på att fortsätta utsträckningen på älvens norra sida och fram till Holmsund.
Stora protester mot denna dragning hördes från handelsmännen i Umeå, som ansåg
att en stor del av handeln därmed skulle gå dem förbi. Man menade att banan istället
borde ha sin slutpunkt strax efter att den passerat ”Norrån” och att den därmed borde
förläggas på Storsandskär. Detta förslag fick statsmakternas gillande. Något som i
förlängningen skulle visa sig vara ett felaktigt beslut.

Själva byggandet tog sin start på nyåret 1897, då Stor-Masse och hans lag började med
att slå ned pålbockar mellan de båda landfästena. Med hjälp av tre pålkranar, en ångkran
och två för handkraft, slogs pålbockar ned med 7,5 meters mellanrum för den 300
meter långa bron. Varje pålbock bestod av 10 pålar. I maj vidtog arbetet med att fylla
brobankerna mot bron, samtidigt som timmermän och rälsläggare fullföljde broar-
betet och rälsläggningen.

År 1898 var bron klar att tas i bruk, då hade även den 1120 meter långa sträckningen
från brofästet och fram till bangården på Storsandskär iordningsställts. Där fanns
också en, av SJ byggd, lastbrygga vid den blivande hamnen. Den nästan 8 km långa
sträckan mellan Umeå och Umeås uthamn stod nu klar att tas i bruk för allmän trafik.
Någon sådan har dock aldrig kommit till stånd. En av orsakerna var en tvist mellan
Umeå stad och svenska staten om skyldigheten att muddra älven vid den nya ham-
nen, vilket gjorde att hamnbyggandet avstannade. Umeå stad hade ekonomiska pro-
blem efter den stora branden 1888 och man var dessutom engagerade i byggandet av
Klabböle kraftverk.

På landsidan, vid Bergsbodahållet, kan
man ännu se rester efter brofästet till
järnvägsbron och en del av
järnvägsbanken. Betongbryggan har
tillkommit senare i samband med
flottningen.

Ute på Storsandskär kan
man se rester efter brons
pålar och den anslutande
uppbyggda järnvägsvallen.
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Man hade nu också börjat tvivla på den nya hamnplatsens lämplighet. År 1901 an-
märkte statsrevisorerna på kostnaderna för den aldrig använda brons underhåll och
menade att bron och banan borde tas bort. År 1904 förordade man dessutom att ham-
nen borde ligga på den tidigare förkastade platsen i Holmsund. Vid 1909 års riksdag
beslöts att bron skulle rivas och hamnen förläggas till Holmsund. Rivningen har troli-
gen skett något att de närmast kommande åren.

Delar av bansträckningen kom senare att återanvändas i järnvägen mellan Umeå och
Holmsund.

Det som finns kvar av den långa bron och järnvägenslinjen ute på Storsandskär är
dels platserna för de båda brofästena som går att urskilja som små utstickande uddar.
Ute på ön går det att klart urskilja den gamla banvallen närmast brofästet, där den är
några meter hög. Där har den idag fått en ny funktion, förutom att vara avgränsande
mellan två tomter, så innehåller den idag en jordkällare. På sin väg mellan
sommarstugetomterna är den delvis bortschaktad. Banans ändpunkt kan ses genom
att en lite bredare plan yta ligger intill svaga rester av en träkaj. Av själva bron finns
idag inga kända bilder bevarade.

Ute på Storsandskär finns också rester av järnvägsbanken.

Idag har banvallen delvis fått en
ny användning. Där den är som
högst bildar den en naturlig
avgränsning av olika tomter, och
kan som här  användas som
jordkällare.
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Bergsboda

Sommarstugeområdet i Bergsboda (113+800–114+100) började uppföras under 1910-
talet. Det var fram-förallt borgarklassen som hade sina stugor här. Köpmännen i Umeå
utgjorde ett markant inslag bland de som förvärvade tomter i området. En av de tidi-
gaste stugorna byggdes av möbelfabrikör Otto Wretling år 1915.

Bergsboda-området hade redan tidigare använts som utflyktsställe för umeborna. Med
roddbåt tog man sig ut till Bergsbodalandet, där man gick iland, plockade bär och
”veade”, dvs. samlade in bränsle till spis och kakelugnar därhemma.

Före laga skiftet var detta område en samfällighet under Tegs byamän. Man bedrev
laxfiske i stor skala. Vid laga skiftet delades skogen upp på enskilda byamän, förutom
två bitar gemensam mark.

Inom sommarstuguområdet i stort uppfördes de flesta stugorna mellan 1912 och 1935.

I den norra delen av området ligger husen ofta på de branta älvbrinkarna, med teras-
serade tomter ned mot vattnet, i den nedre delen av området står husen ofta på en
plan gräsbevuxen tomt, relativt nära strandkanten. Några har uppbyggts direkt på plat-
sen, medan andra hämtats från andra håll och återuppförts i Bergsboda. Många har
om- och tillbyggts efter behov. En brygga hör till alla stugor och denna har i äldre tid
ofta haft en utbyggnad ytterst med plats för soffa och bord. Problem med landhöjning
och isskruvning har dock gjort att denna typ av bryggor försvunnit.

Till många av stugorna hörde också en isbod. På vintern sågade man upp isblock från
älven och fyllde själva isboden och täckte med sågspån. I början av sommaren låg
isblocken högt upp mot hyllorna, men fram i augusti fanns inte mycket kvar. Såg-
spånet gav dock en viss terpentinsmak åt allt som förvarades i isboden.

Man odlade lite grönsaker till husbehov, några hade land med jordgubbar och smult-
ron. Små rabatter med prydnadsblommor förekom runt husen liksom stenpartier.
Den naturliga omgivningen erbjöd blåbär, lingon och svamp.

Den dagliga kosten baserades främst på långfil och fisk. Mjölk kunde man köpa i
Villanäs, 3 km bort. Maten lagades på vedspis. Förutom jordkällare förekom källare
under köket, med lucka i golvet och jordkällare.

Problem med dricksvatten har varit konstant genom åren. De försök som gjorts med
att gräva brunnar har samtliga misslyckats. De kallkällor som funnits på flera ställen i
skogen har ofta blivit räddningen. Vatten till disk och tvätt har man tagit ur älven. Men
den tunga tvätten har man tagit med sig in till staden.

Flyttningen till sommarlandet var en omfattande tillställning. Med lastbil eller häst
och vagn fraktades det man skulle ha med sig ned till kajen i Umeå för vidare trans-
port med ångbåt. I vissa fall kunde i stort sett hela bohaget tas med, i andra fall det
man behövde.

Samtliga husmödrar i området var hemmafruar och för många av dem gällde att ställa
till med ordentliga bjudningar när männen kom ut med sina affärsbekanta.
Fruntimmerveckan gick man runt till varandra. Många hade hembiträde, de flesta
med sovplats i köket. Fäderna kom som regel endast ut på helgerna. Groggveranda för
herrarna förekom.
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Det var inte så mycket organiserat umgängesliv, släktträffar och herrmiddagar har
övervägt. De med företag kunde också bjuda ut personalen under någon sommarhelg.
Många i Bergsboda var dock släkt med varandra, syskon eller kusiner.

Så småningom började man kunna ta sig till området med järnväg. Den nya banan
mellan Umeås nya uthamn i Holmsund och Umeå stad öppnades för provisorisk gods-
och persontrafik den 21 september 1921. Den officiella invigningen skedde 1 oktober
1922. Efter en omläggning 1923 vid Sofiehem fick banan sin nuvarande sträckning.

Trafiken på banan ökade i takt med att Holmsund fick allt fler innevånare och att
Umeå stads bebyggelse spred sig mot Gimonäs, samtidigt ökade  antalet sommarstugor-
längs älven. Från början fanns endast en station, i Gimonäs, mellan Umeå och Holms-
und. Med tiden anlades inte mindre än tio hållplatser längs den 16 km långa linjen.
Sin höjdpunkt nådde trafiken i slutet av 1940- och början av 1950-talet då den hade
karaktär av förortstrafik. Det gick upp till 15 turer i vardera riktning varje dag. I slutet
av 1950-talet ersattes persontrafiken i stor utsträckning av Postverkets landsvägsbussar
och endast två turer dagligen kvarstod. Det sista persontrafiktåget gick den 28 septem-
ber 1968.

Elektricitet drogs in i området under 1950-talet och man blev inte längre lika beroende
av väder och vind. Under samma tid hade dessutom de flesta inom området tillgång
till bil.

När barnen till den första generationen vuxit upp och flyttat påbörjades ett gradvis
förfall av området. En bidragande orsak var att älven blivit så förorenad att man 1960-
talet ansåg det hälsovådligt att bada i den. Fisket i älven svartlistades också. 1968 när
järnvägen lades ned blev det också svårare för de äldre att ta sig ut. Många hus stod
obebodda, eller användes under ett fåtal veckor varje sommar. År 1973 vände trenden,
mycket pga att reningsverket på Ön startade detta år.

Nya gäststugor har tillkommit och om- och tillbyggnader har genomförts. Sedan möj-
ligheterna till permanentboende släppts fritt har på senare år också alltfler tomter
börjat nyttjas för permanentboende och en del gamla stugor har rivits. En och annan
stuga finns fortfarande kvar i oförändrat skick och stugområdet i det aktuella partiet
av Bergsboda har på det hela taget bibehållit en ursprunglig prägel.

Tre stugor hamnar direkt i bansträckningen och kommer att rivas. Dessa är belägna
på Sofiehem 10:25, Sofiehem 10:27/10:28 och Sofiehem 10:29.

Längs järnvägen fanns ett stort antal stationer.
Dessa stationerna var: Gammliavägen, Öbacka,
Lindgård, Sofiehem, Bergsbodavallen, Bergsboda,
Grössjön, Villanäs, Lövön, Lövöbacken.
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Sofiehem 10:25.  Denna
fastighet hör till de senast
tillkomna. Platsen utgjorde
fram till 1950-talet en vik med
lerig botten och än idag lever
namnet ”Lerviken” kvar i
folkmun. Efter kraftverks-
bygget i Norrfors i slutet av
1940-talet ändrades
vattenflödet i älven och den
uppgrundade marken som då
tillkom bebyggdes.
Bostadshuset är en stuga i ett
plan, tidigare rödmålad, men
nu med vit träfasad. De
tidigare brunlaserade fönstren
är idag vitmålade med gråblå
foder. De olika fönstertyperna
visar att stugan har byggts upp
av återanvända detaljer.
På tomten står även ett uthus i
traditionell stil med faluröd
stående träpanel och
blågråmålade dörrar.

10:27
10:28

10:29

10:25

Detaljutsnitt med berörda tomter
markerade.
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Sofiehem 10:27 och 10:28. Liksom
grannfastigheten tillhörde marken
vid 1900-talets början Västerteg nr
2. 1917 förvärvade Pärne den södra
tomten (nuvarande 10:28) av Petrus
Pettersson för 459 kr. Årtalet finns
inristat i en stenmur nedanför
bostadshuset. Enligt en köpehand-
ling daterad 1922 sålde Petrus
Pettersson därefter den norra
tomten (10:27) till ingenjören Albin
Zetterberg för 300 kr som då  torde
ha köpt även Pärnes tomt.  Genom
detta förvärv var Zetterberg ägare till
en väl tilltagen tomt och lät uppföra
ett praktfullt bostadshus som då
pryddes av ett torn.

Efter Zetterberg ägdes fastigheten en tid av
bankdirektör Regnell och därefter av sko-
handlare Carlsson. Denne lät vid mitten av 1930-
talet bygga om bostadshuset, tornet togs bort och
huset förlängdes åt söder. En fin glasveranda
med flerfärgade glas pryder fortfarande fasaden
mot mot älven.
Tomten sluttar brant ned mot vattnet och har
flera terrasseringar.

I det lilla köket finns en äldre vedspis och ved-
lår, som kompletterats med en elektrisk spis.

Mellan kök och
verandan ligger
matrummet.



53

År 1994 kompletterades fastigheten med
en vinterbonad gäststuga av siste ägaren,
Torgny Mossing, som innehaft
fastigheten sedan 1990.

Till den ursprungliga miljön hör ett litet
torrdass som finns kvar i originalskick.

På 1960- och 70-talen ägdes fastigheten av
överingenjör Frenell, som lät bygga detta båthus
nere vid stranden. Under hans tid byggdes även
en swimmingpool som nu är igenlagd.

Isbod som troligen byggdes samtidigt som
sommarhuset.

Pumphuset till swimmingpoolen står ännu kvar. Bryggorna i området är svåra att underhålla,
p.g.a. isskruvning och älvens kraftiga strömmar.
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Sofiehem 10:29. Tomten är en
avstyckning från Västerteg Nr 2 och
förvärvades 1917 av Astrid Pärne,
hustru till karamellhandlare Pärne,
av hemmansägare Petrus
Pettersson. Stugan, som enligt
uppgift byggdes efter en ritning i
Allers Journal, har en tidstypisk
fornnordisk prägel  i rundtimmer
och med tätspröjsade fönster. Den
lär ursprungligen ha nyttjats som
jaktstuga.

Stugan har i senare tid tillbyggts på baksidan
men har i huvudsak behållit sin ursprungliga
karaktär.

Till fastigheten hör även ett uthus i samma stil.
Vatten hämtas fortfarande från en kallkälla ett
stycke upp på berget.

Stugan har byggts på en hög sockel för att ta upp
tomtens kraftiga nivåskillnad. Vid tomtgränsen
står ett litet torrdass.

Avkopplande kaffestund vid stugan den sista
sommaren.
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Umeå östra

Genom Gimonäs och vidare in mot centrum kommer Botniabanan att i stort sett få
samma sträckning som idag (119+400).

Nedanför lasarettsbacken ligger de sista resterna av den äldre bebyggelsen på Öbacka,
en bebyggelse som ända fram till 1938 låg utanför stadsplanen. De som inte hade råd
att skaffa sig de dyra tomterna inne i staden fick här möjlighet att bygga sina bostads-
hus som förlades utefter gamla kustlandsvägen vars ursprungliga sträckning fortfa-
rande kan skönjas. Här låg också fram till 1975 Öbacka såg.

Den kvarvarande bebyggelsen på Öbacka kommer sannolikt att rivas.

Närmare centrala Umeå kommer bebyggelsen inte att påverkas i någon större grad,
men  närmiljön kommer att påverkas.

Vid Strömpilsplatsen finns idag en bevakad
övergång med vägbommar. Här kommer
vägen att läggas om med en bro över
Botniabanan.

Området öster om stationsområdet bebyggdes på
1940- och 50-talen med mindre flerfamiljshus.
Uthusen är placerade mot banvallen och där-
emellan har ett stråk med lummiga trädgårdar
med tiden vuxit upp. Genom breddning av
banan kommer detta  parti att delvis reduceras.

Kvarvarande bebyggelse på Öbacka. Här har
det stycke av kustlandsvägen som leder från
Umeå mot Täfteå kvar sin gamla sträckning
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Kustlandsvägen

Kustlandsvägen var den första körvägen som gick genom länet. Den hade utvecklats
ur en enklare gång och ridstig som kan ha varit den s.k. Norrstigen, vilken omtalas
redan i Hälsingelagen. Kustlandsvägen anlades under 1600-talet. År 1668 gick det att
ta sig ända till Luleå på Kustlandsvägen. En vinterväg med likartad sträckning fanns
dock redan under slutet av 1500-talet.

En av anledningarna till att Kustlandsvägen anlades under 1600-talet var stormaktstid-
ens ökade behov av kommunikationer. Det bestämdes därför att vägar skulle byggas,
det upprättades en gästgiveriförordning, skjutsväsen, postväsen och vägmätningar.
”För att alla milar skulle bli lika långa”, sattes milstenar upp. Detta gagnade både
resenärer och skjutsbönder. Milstenarna placerades på en halv mils avstånd från var-
andra. Enligt 1649 års gästgiveriförordning skulle det vara högst två mil mellan
gästgiverierna. Längs den del av Kustlandsvägen som Botniabanan passerar har det
funnits gästgiverier i Ava, Levar, Ängersjö, Sörmjöle, Stöcksjö och Umeå. Bönderna
var dock fortfarande efter gästgiveriförordningen ålagda att hjälpa till med skjuts och
övernattning. Bönderna skulle också underhålla vägarna och broarna. I samband med
1934 års väglag upphörde naturaväghållningen, gästgiveri och skjutsväsendet.

Idag finns äldre och yngre partier av Kustlandsvägen bevarade. En del används än
idag, andra har tagits ur bruk. Den ökande bilismen har varit en av de främsta anled-
ningarna till att vägnätet har förändrats mycket under 1900-talet. Kustlandsvägen er-
sattes av Riksväg 13 vars efterföljare blev E4.  De bevarade äldre partierna av vägen ger
en bra bild av hur tidigare vägar anlagts och sett ut.

På samma sätt som andra gamla vägar följer Kustlandsvägen landskapet. Man byggde
inte bort hindren utan kringgick dem. Det innebär att äldre vägar inte bara är smalare,
slingrigare och belagda med andra material än nyare vägar, de ligger också annor-
lunda i landskapet. De rundar berg och andra hinder i landskapet. De har ofta dragits

Kustlandsvägen strax norr om passagen över Stridbäcken.
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Utdrag ur karta över kustlandsvägen
med bl.a. sommar- och vintervägar, samt
gästgiverier och krogar markerade. Efter
original i Krigsarkivet.
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Kustlandsvägens sträckning
genom Västerbottens län, efter
Länsstyrelsens digitaliserade
underlag.

Kustlandsvägen
E4
Botniabanan
Fornlämning nämnd i texten
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Positionskarta över Kungliga
Norra Arméens Norra Fördelning,
upprättad 8 augusti 1809.
Kustlandsvägen markerad med
rött. Efter original i Krigsarkivet.
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på torra partier till exempel på åsar. Tidigare lade man aldrig vägar på värdefull od-
lingsmark. Vanligt var att vägen följde gränsen mellan öppen mark och skogsmark.

Man kan säga att det är landskapet och topografin som har bestämt hur gamla vägar
har sett ut.

Vägarna drogs mellan byarna och gårdarna, ibland alldeles in på husen. Då var det
inte negativt att ha vägen nära sig utan något positivt, en möjlighet till kontakter.

Ava–Nordmaling

Kustlandsvägens sträckning i Västerbottens län börjar vid länsgränsen i söder, på östra
sidan av E4, mellan E4 och Degerbukten. Vid länsgränsen finns vid gamla kustlands-
vägen ett gränsmärke av gjutjärn som markerar gränsen mellan Västernorrland och
Västerbotten.

Norr om Ava havsbad passerar vägen E4. I kurvan precis efter E4-korsningen skall det
tidigare ha funnits en milstolpe (RAÄ 54), men idag syns varken stolpen eller
postamentet. Därefter fortsätter vägen  norrut parallellt med E4, passerar Stridbäcken
på en stenvalvsbro och kommer på nytt ut på E4 mitt för vägen mot Himmersundet.

Norr om Ava havsbad passerar
Kustlandsvägen Stridbäcken på en
stenvalvsbro.

Under anläggandet av Botniabanan
användes bron vid Ava men
kläddes in för att inte ta skada.
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Den beskrivna vägsträckan väster om E4 ska ha använts fram till 1937 när den nuva-
rande E4-sträckningen anlades. Vägbanan är delvis belagd men i mitten av vägbanan
syns vegetation. Mellan Stridbäcken och den norra utfarten på E4 finna två stenbalks-
trummor. Bron byggdes 1929-1930 av kilad och huggen granit. Den har ett tre meter
högt valv, räcke av granitstolpar med navföljare av trä och överliggare av järnrör. De två
stenbalkstrummorna längs vägen är byggda av kilad sten, i kallmur.

Kustlandsvägen följer därefter E4 sträckning ett stycke mot nordöst. Vid 50+350 viker
en äldre väg  av på östra sidan av E4, för att vid 50+700 på nytt korsa den. Sedan
fortsätter vägen ca 300 m på västra sidan av E4 och går därefter ihop med vägen mot
Ava by. Dessa två sist beskrivna vägpartier är övergivna och mycket ålderdomliga och
bör utgöra delar av en äldre sträckning av Kustlandsvägen. Längs E4 har tidigare fun-
nits ett fundament till en milstolpe (RAÄ 206) som numera tagits bort (det stod inte
på ursprunglig plats). Vägpartiet väster om E4 har spår efter den tid då man körde
med häst och vagn. Vägbanan har tre spår, två efter vagnshjulen och ett efter hästarnas
hovar.

En av två stenbalkstrummor
norr om Stridbäcken.

Vägavsnitt med spår efter den
tid man körde med häst och
vagn.
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Efter att kustlandsvägen svängt av från E4 följer den i stort väg 573 till Nordmaling.
Här ligger byarna och gårdarna tätt efter vägen. I Ava fanns tidigare länets sydligaste
gästgiveri. Från Ava går vägen till Aspeå, och vidare till Mo. Därefter delar den sig och
går i två sträckningar till Olofsfors. Den korsar på nytt E4 vid infarten till Nordmaling.

Nordmaling–Hörnefors

I Nordmaling passerar Kustlandsvägen kyrkan och fortsätter vidare till Levar där nästa
gästgiveri  finns. Här har funnits gästgiveri åtminstone från 1635. Det skall då ha legat
längre söderut i byn, än vad det gör idag. Dagens hotell byggdes 1827.

Norr om Levar svänger kustlandsvägen österut och tangerar nästan E4 vid den gamla
avrättningsplatsen.

Därefter går vägen söder om Norrsjön. Efter den passerat Norrsjön har kustlands-

RAÄ 206, flyttat fundament till milstolpe. Bilden tagen
på 1980-talet. Idag är fundamentet borttaget.

Övergiven och ålderdomlig vägsträcka öster om E4.

Strax norr om avrättningsplatsen får
kustlandsvägen en ny sträckning i samband med
Botniabanan. Den gamla sträckningen syns till
vänster i bilden och den nya till höger.

Här ska tidigare ha funnits en av rättningsplats.



63

vägen ursprungligen svängt ytterligare söderut, förmodligen för att passera Bromyran
där denna var som smalast. Dagens väg går från Norrsjön rakt över Bromyran, för att
därefter svänga åt nordnordöst. Den sydliga svängen efter Norrsjön kan man idag
följa en bit. Den slutar ungefär vid kanten av myren. Här finns ett postament till en
milstolpe (RAÄ 20). På ekonomiska kartan kan man ana en mörkare sträcka över
myren, vilken skulle kunna vara resterna efter en gammal vägbank eller en kavelbro.

Namnet Bromyran berättar att här
förmodligen tidigare funnits en ka-
velbro. Innan den nuvarande vägen
kommer ut på E4 finns ytterligare
ett postament till en milstolpe (RAÄ
225). Det ligger på västra sidan av
vägen ca 500 m söder om E4. Vid
ca 69+750 korsar kustlandsvägen
ännu en gång E4.

Vid ca 69+750 korsar Kustlandsvägen
ännu en gång E4.

Karta från 1701 som visar Kustlandsvägens
sträckning genom Nordmaling.

En trolig äldre del av Kustlandsvägen sydöst
om Norrsjön.

I centrum av bilden syns RAÄ 225, fundament
till milstolpe.
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Den äldsta sträckningen för kustlandsvägen följer sedan E4 ca 700 m österut innan
den tar av åt nordöst. Den passerar Långed och  därefter Ängersjö där det fanns ett
gästgiveri. Mitt emellan Långed och Ängersjö finns det talande platsnamnet  ”Halv-
före”. Senare drogs kustlandsvägen om och fick en annan sträckning, via Håknäs och
Norrbyn.

Efter Ängersjö svänger vägen åt sydöst och passerar E4 sydväst om Östersjön. Den
korsar Ängerån på en balkbro av stål med landfästen av kallmurad sten och betong
och farbana av trä och fortsätter därefter upp mot Hörneå by.

Vägen är tydligt anpassad efter den kuperade terrängen, smal, backig och kurvig. Längs
sträckan har ursprungligen två milstolpar funnits. Idag finns resten av ett milstolps-
fundament (RAÄ 12) och en flyttad milstolpe av gjutjärn (RAÄ 82), som idag står mitt
i byn Hörneå men har förmodligen tidigare stått längre söderut i byn (RAÄ 11).

Ca 600 m sydsydväst om byn (83+650) mynnar en äldre skogsväg på vägen. Den går
mellan Kustlandsvägen och havet. I Hörneå går vägen på gammalt vis, rakt genom
byn, precis vid gårdarna. Därefter svänger den österut, passerar Kungsvägen och fort-
sätter in i Hörnefors, korsar ån vid gamla kyrkan och fortsätter därefter åt nordost,
öster om E4, till Sörmjöle.

Bron över Ängerån.
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Det finns en orsak till varje kurva längs vägen.

Ungefär här börjar en sträcka (83+500-83+800)
längs Kustlandsvägen som kommer få ny
dragning i samband med Botniabanan .

Här mynnar äldre brukningsväg  på Kustlands-
vägen (83+550).

Del av Kustlandsvägen som kommer få en ny
dragning (83+700).

Äldre brukningsväg som mynnar ut på Kust-
landsvägen vid 83+550.
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Kustlandsvägen mellan Hörneå
och Södra Kungsvägen.

Kustlandsvägens passage genom Hörnefors 1778.
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Hörnefors–Umeå

Sträckan mellan Hörnefors och Sörmjöle har en ursprunglig karaktär. Den är backig
och kurvig. Här finns några äldre skyltar och en milsten (RAÄ 7). Ursprungligen har
det funnits tre milstenar (även RAÄ 10 och RAÄ 6). RAÄ 10 är registrerad som funda-
ment till milstolpe och är belägen nordöst om vägen, 420 m väster om bäcken från
Tjuvtjärnen. RAÄ 6 är registrerad som plats för milstolpe och är belägen ca 500 m
söder om Lakabäcken. RAÄ 7 står i nordöstra hörnet av fastigheten Sörmjöle 2:27.

Det finns två intressanta platsnamn längs denna vägsträcka. Dels ”Plogombytarbrånet”
och ”Plogombytesmyran”, dels ”Fjärdingsstolpbrånet”. Det första bör tolkas som att
vintervägen en gång gått här. Kanske var det här som plogningen från Hörnefors res-
pektive Sörmjöle möttes. Det andra ligger precis vid RAÄ 6.

Karta över Sörmjöle från 1660-tal, på vilken man kan se att Kustlandsvägen passerar Sörmjöleån på
ungefär samma plats som E4 gör idag. Lägg märke till att kartan är felvänd, havet ligger till vänster
om bilden.

Kustlandsvägen nordöst om Hörnefors.

RAÄ 7 vid
vägen i
Sörmjöle.
Här kan
man också
se en
ensidig
björkallé.



68

Ca 200 m sydväst om Sörmjöleån kommer vägen ut på E4. Kustlandsvägen bör ha
passerat ån ungefär på samma ställe som E4 gör idag. Strax efter ån viker den av från
E4 igen och löper genom byn och går därefter vidare österut mot Norrmjöle. Det finns
dock uppgifter om att det sedan 1600-talet även funnits en genväg som ännu idag
kallas Poststigen. Namnet kommer av att det var från fastigheten 1:14 som man skötte
postgången i byn (U. Gelfgren, 1998). Poststigen är den väg som viker av från Kustlands-
vägen strax norr om RAÄ 7.  På gamla kartor verkar det dock inte ha funnits någon bro
över Sörmjöleån här.

Efter Sörmjöle fortsätter vägen österut mot Norrmjöle, därefter norrut förbi Bussjön,
på östra sidan av Stöcksjön till Stöcksjö, sedan till Röbäck, varifrån den har haft två
olika sträckningar, dels den äldsta som gick förbi Backens kyrka dels den som gick
från färjestället på Teg. Därefter har vägen gått österut längs Storgatan, Hoppets gränd
och Ålidbacken. Sträckan mellan Sörmjöle och Stöcksjö följer landskapet på ett ålder-
domligt sätt. Här finns flera lämningar efter äldre tiders nyttjande av vägen t.ex. mil-
stolpar.

Bro över Sörmjöleån. Poststigen söder om Sörmjöleån.

Ungefär vid 94+720 passerar Botniabanan
Kustlandsvägen öster om Sörmjöle.

RAÄ 9 mellan Sörmjöle och Norrmjöle.
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Norr om Bussjön kommer Botniabanan på nytt att passera Kustlandsvägen.

I vägbanan på Hoppets gränd kan man se att det
under asfalten finns gatsten.

Gatsten på Hoppets gränd.
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Karta över umeåområdet från 1661. Man kan se hur vägen delar sig norr om Röbäck. Den ena vägen
passerar Umeälven vid Backens kyrka. Det är den äldsta sträckningen. Hit var Umeälven en gång
segelbar. Här fanns kyrka, kyrkstad, hamn och marknadsplats. Den andra passerade älven en bit
nedströms, från färjestället på Teg. Det dröjde ända till  år 1863 innan det fanns bro över Umeälven.
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