
ANTIKVARISKT UTLÅTANDE-
INFÖR DETALJPLANELÄGGNING 
ANDHOLMEN RÅNEÅ
2022-08-31



Tyréns AB
Tel: 010 452 20 00
www.tyrens.se
Säte Stockholm
Org.Nr: 553194-7986

UPPDRAG

Uppdragsnamn: 322659

Titel på rapport:
Antikvariskt utlåtande inför detalplanelägg-
ning av Andholmen Råneå

Version: Version 1

Datum: 2022-08-31

MEDVERKANDE

Beställare: Luleå kommun

Kontaktperson:

Konsult: Tyréns AB

Uppdragsansvarig: Inger Olsson

Handläggare: Inger Olsson

Kvalitetsgranskning: Matilda Eriksson



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING ............................................................................................ 4

SYFTE ........................................................................................................ 4

KULTURVÄRDE .................................................................................... 5

FÖRVANSKNING OCH VARSAMHET I PBL ..................................................... 5

BYGGNADSMINNE ....................................................................................... 5

DEFINITIONER ............................................................................................ 5

DETALJPLAN ............................................................................................... 6

DETTA DOKUMENT ........................................................................... 6

OMRÅDET ANDHOLMEN .................................................................. 8

BYGGNADERNA ..................................................................................16

SAMMANFATTNING ..........................................................................21

SLUTSATS .............................................................................................21



4 Version 1
2022-08-31 Inledning

INLEDNING
Detaljplanläggning av Andholmen har påbörjats. Planens huvudsakliga syfte 
är att, inför avstyckning av kommunens fastighet, del av Råneå 79:1>1, 
säkerställa och bevara Andholmen som en kulturhistoriskt värdefull miljö 
samt möjliggöra för vidareutveckling av platsen som till exempel mötesplats 
eller besöksanläggning.

Mangården och härbret är i kommunens utvecklingsplan utpekade som sär-
skilt kulturhistoriskt intressanta byggnader. Värdet finns dock inte definierat 
i utvecklingsplanen. Men platsen och byggnaderna har en del värden.

I utvecklingsplanen anses att hänsyn till kulturmiljön är viktig:
”Kulturmiljön är en självklar grund för en god och hållbar livsmiljö. Den 
berättar om samhällets utveckling och människors liv och verksamhet från 
förhistorisk tid fram till idag. Kulturmiljöerna är levande historieböcker som 
vi lämnar efter oss till kommande generationer och är en del av vårt gemen-
samma kulturarv.”

Som tillägg till detaljplaneläggningen har det framkommit att behov finns 
av utredning av de kulturhistoriska värdena som underlag för eventuella 
bestämmelser och riktlinjer i detaljplan. 

Historik om området har varit svårtillgänglig men säkerligen kan man hitta 
det i olika källor. 

Vedertagen åsikt att Andholmen och dess byggnader har ett kulturhistoriskt 
värde. Därför har ingen fullständig värdering skett i detta sammanhang.

SYFTE
Syftet med ett utlåtande med hänsyn till kulturmiljön är att utreda hur till-
kommande bebyggelse påverkar de utpekade kulturmiljövärden inom plan-
området.

OMFATTNING
Planområdet omfattar hela Andholmen enligt kartbild sidan 4.

Planområdet

Bild 1. Orienteringskarta. (Karta ©Lantmäteriet)
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KULTURVÄRDE
FÖRVANSKNING OCH VARSAMHET I PBL
I Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 8 kap finns ett antal paragrafer med
syfte att skydda bebyggelse mot förvanskning och tillse att byggnader under-
hålls varsamt.

8 kap 13 § förbjuder förvanskning av bebyggelse som är särskilt värdefull 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. I vissa 
avseenden gäller förvanskningsförbudet också bygglovpliktiga anläggningar, 
bebyggelseområden, allmänna platser och tomter som har skyddsbestäm-
melser i detaljplan.

En vedertagen tolkning av denna paragraf är att en byggnad betraktas som 
särskilt värdefull om den tydliggör tidigare samhällsförhållanden genom t ex 
byggnadsteknik, visar på olika gruppers villkor av t ex social och ekonomisk 
art, visar på stadsbyggnads och arkitektoniska ideal och tankemönster eller 
representerar viktiga funktioner i lokalsamhället. Även byggnadens komple-
mentbyggnader och tomtplats brukar innefattas i värdet.

Förvanskning kan t ex vara att byta till fönster som i utformning avviker från 
byggnadens karaktär och stil då det byggdes, förse byggnaden med annan 
typ av panel eller annat material än de som var vanliga vid tillkomsttiden 
eller att förse byggnaden med stilelement eller kulör som avviker från bygg-
nadens ursprungliga karaktär.

PBL 8 kap 14-18 § belyser kraven på underhåll och varsamhet ur olika aspek-
ter.

I 14§ står att ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick så att dess utform-
ning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas 
till omgivningen och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig och konstnärlig synpunkt.

15 och 16 §§ nämner tomter och allmänna platser samt anläggningar.

17§ säger att ändringar och flytt av byggnader ska utföras varsamt med hän-
syn till dess karaktär och värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
och konstnärlig synpunkt. Enligt 18§ ska detta tillämpas också för anlägg-
ningar.

Dessa paragrafer innebär att man vid underhåll av byggnader ska ta hänsyn 
till både byggnadens som områdets kulturvärden. 

Vad som är underhåll definieras i PBL som en åtgärd som vidtas för att bibe-
hålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användning, utse-
ende eller kulturhistoriska värde.

Underhåll kan bl a innefatta ommålning. Då kan val av färgtyp och kulör vara 
en viktig faktor att ta hänsyn till.

BYGGNADSMINNE
Byggnadsminnen regleras i Kulturmiljölagens (1988:950) 3§. Det är Läns-
styrelsen, i samråd med fastighetsägaren, som beslutar att en byggnad eller 
annan miljö ska skyddas som byggnadsminne. I beslutet anges vilka delar 
som är skyddade och som behöver tillstånd för att ändras.

I samband med byggnadsminnesförklaringen upprättas en beskrivning och 
värdering av byggnaden och ibland även av miljön runt byggnaden. 

I de berörda områdena finns inga byggnadsminnen.

DEFINITIONER
Begreppen kultur, kulturarv och kulturmiljö utgör inte värderingsbegrepp 
och har definierats enligt nedan i olika sammanhang.

Begreppet kulturarv
används på olika sätt. Oftast avses materiella (t ex en byggnad) och immate-
riella (t ex en företeelse) uttryck som omfattas av traditioner, idéer och vär-
den som vi övertar från tidigare generationer. Vad som betraktas som kultur-
arv kan förändras över tiden och kan variera mellan betraktare. 

Med kulturmiljö
menas den av människan påverkade miljön. Kulturmiljön är en viktig del av 
kulturarvet då den synliggör historien. Spåren kan vara alltifrån bebyggelse 
till städer till landskap.

Kulturmiljövärden är värderingsbegrepp och kan grovt delas in i tre grupper.

KUNSKAPSVÄRDEN
är de värden som berättar om historisk utveckling och livsvillkor under olika 
epoker, funktionella och sociala samband och människans förhållande till 
miljö och t ex tro. 

Arkitekturhistoriskt värde: Byggnaden eller miljön har genom sin gestalt-
ning blivit mönsterbildande eller utgör ett väldigt bra exempel på en stil-
epok.

Byggnadshistoriskt/byggnadstekniskt värde: Visar på äldre byggnads-
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skick och byggnadstekniska lösningar, -material och -metoder. T ex bärande 
system och uppbyggnader av väggar och bjälklag, rumsindelningar/-använd-
ningar och materialtyper och behandlingar.

Samhällshistoriskt/Socialhistoriskt/Personhistoriskt värde: Berättar 
om byggnader och miljöer som uppstått för olika tidstypiska samhällsfunk-
tionella ändamål t ex Folkets Hus och utvecklingen av boendet. Samt om 
berömda personers livsmiljö.

Patina är både upplevelse och kunskapsvärde. Det visar på spår av använd-
ningen och ger upplevelsen av gångna tider.

UPPLEVELSEVÄRDEN
består av visuella, symboliska och identitetsskapande värden. De kan 
utgöras av känslor av igenkännande, tillhörighet, skönhet, motvilja eller 
avståndstagande.

Arkitektoniskt/Konstnärligt värde ligger i estetiken, volymer och detaljer.

Kontinuitetsvärde visar på utvecklingen av miljön. Det utgörs av både för-
ändring och kvarvarande byggnader och miljöer i ett sammanhang med var-
andra.

Miljöskapande värden som ger kvaliteter i miljön som helhet. Kan t ex 
utgöras av en gatuvy eller gårdsmiljö.

Symbolvärde kan utgöras av en byggnad eller miljö som utgör en symbol 
för något i samhället eller har en utformning som förmedlar ett budskap om 
sin funktion. T ex ett stadshus eller en skola.

Traditionsvärde är det värde som en byggnad eller miljö tillskrivs därför att 
de förknippas med en speciell händelse eller företeelse.

BRUKSVÄRDEN
anger hur platser används idag och hur de kan utvecklas. Det är ett materi-
ellt värde men kan också utgöra värde som besöksmål.

FÖRSTÄRKNING AV VÄRDET
De olika värdena kan också kompletteras med värden som förstärker 
ursprungsvärdet.  Det kan vara:

Autenticitet som kan vara att byggnaden eller något i miljön är i ursprung-
ligt skick. D v s äkta.

Kvalitet kan vara omsorg om detaljer, bra material eller bra hantverk.

Ett grundvärde som är tydligt och avläsbart kan också bidra till ett pedago-
giskt värde. 

DETALJPLAN
Områden eller delar av områden eller enskilda byggnader kan ha skyddsbe-
stämmelser i detaljplan. För detta område finns ingen detaljplan.

DETTA DOKUMENT
Detta kulturmiljöutlåtande delar åsikten om att miljön och byggnaderna har 
ett kulturhistoriskt värde enligt de allmänna beskrivningar som finns. I doku-
mentet har även några mer specifika värden tagits upp. De beskrivningarna 
står för författarens åsikt.

Då någon nedtecknad historik över Andholmen inte funnits tillgänglig i nulä-
get så bygger alla beskrivningar och synpunkter på det som är synligt på 
plats och på tillgängligt gammalt kartmaterial samt lite spekulation.

Den historiska kartan från 1858 som finns i dokumentet är hittad mer av en 
slump vid sökning på Lantmäteriets hemsida men troligen finns mer äldre 
kartmaterial i olika arkiv.

Flygfotona från 1960 och 1975 är också hämtade på Lantmäteriets hemsida 
”Min karta”.
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Bild 2. Utdrag ur lagaskifteskarta 1858. Lantmäteriets historiska kartor. 

Bild 3. Karta över översvämningsområden från utvecklingsplanen. Bild 5. Flygfoto ca 1975. © Lantmäteriet.

Bild 4. Flygfoto ca 1960. © Lantmäteriet.
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OMRÅDET ANDHOLMEN
BESKRIVNING

VÄRDE

Andholmen är en halvö som i norr, väster och söder omges av Råneälven. 
Idag kan ett dike anses utgöra östra gränsen för holmen.

Från öster finns också vägförbindelse från bostadsområde vid Forsvägen. 
Vägen går fram till Löjtnantsbostaden och avslutas framför mangården i en 
grusad plan. Vägsträckningen finns med redan på lagaskifteskarta från 1858.

Vägen är kantad av björkar som idag är relativt klena. Mellan bostadsområ-
det och holmen finns också en ridå av klena björkar vid rester av vattendra-
get/diket. Det aktuella planområdet avgränsas i princip i öster av detta dike.

Själva holmen har en blandning av öppna ytor och trädbevuxna. De öppna 
ytorna har tidigare troligen utgjort odlingsmark. Nu finns stängsel på holmen 
som tyder på någon form av djurhållning. Enligt uppgift går hästar på bete 
på holmen. Det finns två trädbevuxna partier. Ett klart avgränsat parti öster 
om byggnaderna och ett längst i väster på holmens yttersta udde. På de 
öppna ytorna finns enstaka träd och mindre dungar. Längs stränderna finns 
också en hel del träd. I vissa områden finns tuvor som visar på att området 
någongång slagits regelbundet men nu är obrukat.

Trädvegetation är blandad och består mest av björk och gran. Lite tall före-
kommer.

I det trädbevuxna partiet i öster är det stenigt och finns gropar med sten i 
kanter. Kan tyda på rester av byggnader eller att det är orörd mark. Stenkäl-
lare eller fårhus? Även i skogen på udden är det stenigt. I förlängningen av 
vägen finns en glänta. Av tillgängliga flygfoton från 1960- och 70-talen kan 
det funnits någon form av odling i gläntan. Kanske potatis- och /eller köks-
trädgård med vindskydd av träden?

Mot norr bakom bostadshuset finns en terrassering som ger slät mark när-
mast mangården. Den har en stödmur av natursten en bit från vattnet.

Mangården finns med på äldre kartmaterial i sitt nuvarande läge men övriga 
byggnader har lite olika utbredning och placering. På kartan från 1858 finns 
ytterligare en byggnad som är markerad som bostadshus.

Framför mangården mot söder står en flaggstång.

Synligt i terrängen finns spår som kan tolkas som att det funnits fler byggna-
der, stenhögar som kan utgöra röjningsrösen och snår av hallonbuskar.

På äldre flygbilder och kartor på Lantmäteriets hemsida finns de två träd-

bevuxna partierna med ungefär samma utbredning som idag. De uppvisar 
också fler byggnader än idag samt att marken är odlad eller används som 
ängsmark som skördas (hässjor 1960). Även ytorna kring nuvarande Forsvä-
gen som i dag tagits i anspråk för enbostadshus är jordbruksmark.

Liknande gårdsstrukturer finns på norra sidan älven mittemot Andholmen.

Utdrag ur kommuns utvecklingsplan:
”Andholmen anges som Värdekärna för natur och rekreation. Är riksintresse 
för naturvård och utgör mark för jordbruk, brukningsvärd jordbruksmark. 
Stora delar utgör mark med risk för översvämning. Grönområde R2 Besöks-
område”

Det finns skyddsvärd kulturmiljö av olika slag i Råneå som är utpekade i 
Länsstyrelsens kulturmiljöprogram samt bevarandeprogram för odlingsland-
skap, natur- och kulturvärden. Enligt dessa program är det viktigt att bevara 
dessa miljöer men också använda och utveckla dem. Just Andholmen finns 
inte med specifikt men andra områden i och kring Råneå med samma karak-
tär och samma samband till Råneå som tätort är markerade. Värdet enligt 
dessa program är det öppna odlingslandskapet.

Ingår i Natura 2000 område – Råneälv och Råneträsk

Spåren efter tidigare verksamheter i form av stenrösen och bearbetad mark 
är ett sådant värde som visar på en kontinuitet och ett samhällshistoriskt 
värde. 

Stenrösena är inte undersökta vad de är lämningar efter men kan utgöra 
antingen rester efter grunder från byggnader av olika slag eller röjningsrö-
sen. På lagaskifteskarta från 1858 finns byggnader endast som en samling 
kring mangården men det kan ju vara så att endast ”riktiga” byggnader mar-
kerades - inte fårhus och lador. 

Hallonbuskarna mellan mangården och härbret visar på självhushållning fast 
det är oklart hur länge de funnits på just samma plats.

Det finns även en kontinuitet genom att fördelningen öppna ytor och trädbe-
vuxna ytor varit relativt oförändrade under lång tid. Av lagaskifteskartan från 
1858 kan man tolka samma sak.

Allén är viktig vid närmandet till själva bostället. Om den funnits länge visar 
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UTLÅTANDE 

Om bebyggelse ska tillåtas på den östra delen av holmen kan marken tillåtas 
höjas till nivå med gårdsplanen vid mangården. Detta för att Inte upplevel-
semässigt förta löjtnantsboställets betydelse. Bebyggelse på den östra delen 
borde endast tillåtas vara av enklare karaktär och glest placerad. Eventuell ny 
bostadsbebyggelse bör placeras i klungor som bildar gårdar.

Vägen och allén bör vara kvar obruten. Eventuell ny bebyggelse på den östra 
delen av holmen bör ansluta till vägen på endast ett ställe på var sida.

Utvecklingsplanens bild för översvämningsområde stämmer bra med läge för 
den äldre gårdsbilden och är en lämplig placering för bebyggelse. 

Riktlinjer och rekommendationer i utvecklingsplanen:
”Grönområdet i anslutning till älven med dess strandmiljöer och odlingsland-
skap som omger tätorten är särskilt värdefull och ska beaktas vid fortsatt 
planering.

Andholmen ska utvecklas som ett område för rekreation och friluftsliv.” 

Dessa är riktlinjer som väl stämmer för att bevara de kulturhistoriska vär-
dena

Tillkomsttiden för terrasseringen bakom mangården är svår att bestämma 
men den bör ges skydd för bevarande i en detaljplan.

Dassets placering stör helhetsintrycket liksom de utplacerade soptunnorna.

Växtligheten närmast mangården i form av solitära träd och hallonbuskarna 
bör bevaras. Hallonbuskarna mer som symbol eller funktion än just de hal-
lonbuskar som står där idag. De kan ersättas av andra bärbuskar i ett lik-
nande läge. I detaljplan bör utrymme ges för denna typ av funktion.

Bebyggelse bör inte tillåtas i de trädbevuxna delarna utan de bör vara kvar 
som barriärer.

TÅLIGHET

omfattande. Det stämmer även överens med de hänsynstaganden som bör 
göras till miljöns kulturmiljövärden. 

Så Andholmen tål inte alltför omfattande tillkommande bebyggelse. 

Holmen har också, utifrån skrivningarna, låg tålighet mot förändringar av 
markens nyttjande och typ av växtlighet i de olika delarna. En liten föränd-
ring av förhållande mellan öppna och trädbevuxna ytor kan tålas utan att 
holmens karaktär förvanskas.

Området kring mangården har låg tålighet mot ny bebyggelse alltför nära om 
bebyggelsekaraktären med fri yta framför mangården och sidoställda uthus 
ska bestå 

Holmen kan också tåla mindre förändringar i marknivåer men höjningar bör 
inte bli högre än nivån på gårdsplanen vid mangården. Mangården och tunet 
framför utgör huvudsaken på holmen.

Ny bebyggelse på den västra delen av holmen kring mangården bör lokalise-
ras så att en gård bildas mellan husen.

det på att bostället haft en viss status i samhället och därmed att titeln löjt-
nant haft betydelse. Vägen finns markerad på kartan från 1858 men av den 
framgår inte om träden fanns så i nuläget kan inte allén stadfästas längre än 
till 1960-talet. Men alléträd efter tillfartsvägar är ju en gammal företeelse.

Mangården med sitt tun har ett kontinuitetsvärde och ett symbolvärde för 
Andholmen. Mangården och tunet framför utgör huvudsaken på holmen.

De stora solitära träden kring mangården har ett miljöskapande värde.

Utifrån de skrivningar som finns i utvecklingsplanen att Andholmen anges 
som Värdekärna för natur och rekreation samt Länsstyrelsens utpekande 
talar för att ny bebyggelse bör planeras med hänsyn till detta och inte bli för 
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Bild 7 Härbret, mangården och tunet framför från allén.

Bild 6. Allén från öster mot bostället.

Bild 9. Mangården från nordost med terrassering och miljöskapande vegetation.

Bild 8. Mangården från öster med snår av hallonbuskar.
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Bild 11.  Mangårdens norra fasad med terrassering med stenkant.

Bild 10. Del av terrasseringens kant mot öster. Bild 12.Mangården från nordväst med terrassering och miljöskapande vegetation. 

Bild 13. Mangården, tunet och härbret från väster. 
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Bild 17.Stenlämning i det öppna området söder om mangården. Kan vara ett röjnings-
röse. 

Bild 14. Från tunet mot sydväst. Vid träddungen finns stenlämningar som kan vara 
rester av en husgrund.

Bild 15. Stenlämningarna på bild 14 från öster.

Bild 16. Stranden söder om mangården.
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Bild 20. Det trädbevuxna området öster om mangården. Från söder.

Bild 21. Inom det trädbevuxna området öster om mangården är marken ojämn och 
verkar vara bearbetad på olika sätt. Ett dike eller rester av en jordkällare eller...?

Bild 18. Från stranden söder om mangården mot norr och mangården.

Bild 19. Mangården och härbret från söder. 
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Bild 24. Det öppna området på östra delen. Mot sydost.Bild 22. Inom det trädbevuxna området öster om mangården är marken ojämn och 
verkar vara bearbetad på olika sätt.

Bild 23. Inom det trädbevuxna området öster om mangården är marken ojämn och 
verkar vara bearbetad på olika sätt. Ett dike eller rester av en jordkällare eller...?

Bild 25. Det öppna området på östra delen med vägens trädrad. Mot norr.
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Bild 28. Gläntan väster om mangården. 

Bild 27. Glesa gårdsbildningar norr om Andholmen. Bild 29 Gläntan väster om mangården mot öster. 

Bild 26. Det öppna området på östra delen med vägens trädrad. Mot öster
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BYGGNADERNA
BESKRIVNING

Idag finns tre byggnader förutom kommunens toalettbyggnad. Mangården, 
härbret och en byggnad vid södra stranden.

Löjtnantbostaden var militär bostad under delar av 1700-1800-talen. Den 
sista militären på Andholmen var en N.H Ridderstråle 1856-1876. Luleå kom-
muns Kultur- och fritidsförvaltning har under en längre tid hyrt ut lokalerna 
för olika tillställningar. Byggnaderna har renoverats mellan 1994 -97.

Mangården är en panelklädd timring. Den står på en sockel av pågjuten sten-
grund. Panelen är en locklistpanel med detaljer kring foder. Allt utom föns-
ter och dörrar är målade med röd slamfärg. Taket är ett sadeltak med kupa 
över entré och på baksidan över verandan. Det är klätt med ny pannplåt och 
försett med snörasskydd. Byggnaden har två vitkalkade murade skorstenar 
med utkragad topp.

Huvudentrén i söder är försedd med en trappa i traditionell stil med trappa 
med vilplan på sidorna samt ramp. På baksidan finns en veranda.

Entrédörren har en yttre och en inre pardörr. Den yttre är en tät dörr med 
snedställd panel utåt och den inre har glasade dörrblad. Fönstren är tvålufts-
fönster med mittpost och med spröjs till 6 rutor på nedre planet och 4 på 
övervåningen.

Entrén ligger mitt på ena långväggen och rakt innanför finns en stor sal med 
verandadörr i axel med entrén. Till höger finns ett kök och en kammare och 
till vänster finns också en kammare samt trapp till övervåningen som inrym-
mer några mindre rum.

Husets huvudaxel mellan huvudentré och verandadörr har ingen speciell 
utblick och är inte huvudaxel för ankomst om inte sjövägen varit det någon 
gång.

Interiört har huset ljust målade timmer- och panelklädda väggar och lackade 
trägolv. 

Köket är planerat för att fungera vid sammankomster och rummen är möble-
rade med bord och stolar

Härbret är i två våningar där den rödfärgade timringen med kapade knutar 
utgör fasad. Det har vitmålade dörrar och lucka. Taket är klätt med galva-
niserad pannplåt. Härbret har ett underrede av stolpar på syll upplagda på 
sten.

Byggnaden vid södra stranden verkar vara ett ombyggt härbre i två våningar. 
Fasaderna utgörs av rödfärgat timmer och byggnaden har tegeltak. Grund-
lagd på stolpar på syll. Den har flera fönster och dörr av obestämbar ålder 
med modernt lås och trycke. Ett lackat modernare paneltak skymtar genom  
fönster på den övre våningen. 

Härbret vid mangården och det ombyggda vid södra stranden finns med på 
flygfotona från 1960 och 1975 men inte på den tidigare kartbilden

Både flygfotona och kartbilden visar på fler byggnader väster och sydväst om 
mangården. De kan tolkas till olika funktioner. Läget på en länga, som kan 
tolkas som uthus, kan vara densamma.

På flygfotona finns också lador på den östra delen av holmen

Mangården är i bra skick förutom sprickbildning i betongen på grunden,

På härbret vid mangården finns en skadebild som borde utredas och åtgär-
das.

Härbret vid stranden är kraftigt förvanskat om det betraktas som härbre men 
även om det betraktas som stuga finns en skadebild. 

Spekulation utifrån kartbild och flygfoton: Löjtnantsbostället har troligen 
varit självförsörjande och haft odlingar och djurhållning. Troligen var det inte 
bara löjtnanten med familj som bodde på gården utan även några tjänste-
folk. Uppbyggnaden har varit som en gård med mangård och uthus för olika 
ändamål.

Löjtnantsbostaden och intilliggande komplementbyggnad är utpekad som 
särskilt kulturhistoriskt intressanta byggnader. Men definitionen är vad vär-
det består i har inte hittats.

Mangården har ett kontinuitetsvärde då den stått på samma plats under lång 
tid.

Mangården har även ett samhällshistoriskt och socialhistoriskt värde som 
löjtnantsboställe. 

Den har även ett byggnadshistoriskt värde i sitt utförande då den kan upp-
visa en bild av ett äldre byggnadsskick som har en hel del av sitt ursprung 
kvar och äldre detaljer.

VÄRDE
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Eventuell ny bebyggelse ska bilda gård liknande den som troligen varit med 
löjtnantsbostaden som huvudbyggnad. Struktur liknande mangård och 
uthus. Nya byggnader ska inte bli högre än mangården.

Ny bebyggelse kring löjtnantsbostaden bör bilda struktur av gammal gårds-
bildning och lämna öppet mot söder. Bebyggelse öster om träddunge bör 
freda vägen och bilda mindre klungor med avstånd emellan som illustrerar 
gårdsbildningar. Infarter bör ske från sekundära vägar. En tillfart till var sida 
från befintlig väg så tidigt som möjligt i öster.

Ny bebyggelse ska högst få en tillåten höjd lika mangården. D v s 1½ våning. 
Den bör också rekommenderas med taklutningar jämförbara med mangår-
den eller vad som kan förväntas av eventuella traditionella uthus. En inspira-
rionskälla kan vara foton från mitten på 1900-talet. D v s ungefär då flygfo-
tona tagits.

Är det t ex önskvärt att kunna få plats med ett större tillagningskök bör det 
inte placeras i mangården utan i en sidoordnad byggnad.

Mangården och härbret vid mangården bör ges skyddsbestämmelser avse-
ende material, höjd, detaljers utformning, kulör och utbredning.

En förstärkning av det byggnadshistoriska värdet och ett pedagogiskt värde 
kan ske om ny bebyggelse i anslutning till mangården placeras på ett tradi-
tionellt sätt i enlighet med de tillgängliga flygfotona och kartan. 

Härbret nere vid södra stranden är så kraftigt ombyggt så i det skick det är 
idag behövs inga skyddsbestämmelser. 

TÅLIGHET 

UTLÅTANDE 
Byggnaderna har även ett traditionsvärde då de är uppförda enligt ett tradi-
tionellt byggnadsskick som i stora delar är bevarat.

Byggnaderna har även ett lokalt symbolvärde som symbol för Andholmen.

Ett pedagogiskt värde skulle kunna uppstå om nya byggnader i samspel med 
de befintliga skulle återskapa en helhet med olika byggnader som symbol för 
de äldre funktionsbyggnaderna i en gårdsbild. 

Härbret vid stranden är förvanskat och har i sitt nuvarande skick endast ett 
tvivelaktigt värde i sin volym och form. Placeringen är också tvivelaktig.

Mangården tål, på långsidorna, inga tillbyggnader utåt som påverkar fasader 
och takfot. Det påverkar byggnadens solitära karaktär. 

Att till exempel bygga in den befintliga verandan skulle byggnaden kunna
tåla om den görs lätt och reversibel och inte påverkar befintlig fasad och 
takfot. Det skulle förändra husets karaktär men byggnaden kan tåla det. En 
inbyggd veranda tillhör dock inte riktigt denna byggnadstyps karaktär.

En tillbyggnad som eventuellt kan tålas är en tydlig förlängning då det är ett 
traditionellt sätt att bygga till en timring. En förlängnings storlek måste dock 
noga övervägas så att den inte blir den dominerande delen av byggnaden.

Interiört kan rumsanvändningen förändras utan att påverka men att ändra 
rumsindelningen förändrar byggnadens förståelse. Den kan tåla att t ex toa-
lett inreds om man har kvar helheten med genomsikt och ljusinsläpp. Even-
tuella ombyggnader bör studeras noga.

Härbret vid mangården är en solitär och tål inga andra förändringar än att ett 
broplan framför tillkommer. Det saknas idag men är en traditionell del av ett 
härbre av denna storlek.

Härbret vid stranden är redan förvanskat och tål därför ytterligare föränd-
ringar utom att förändras i volym och form.
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Bild 30. Mangården från sydväst.

Bild 31. Nangården från sydost

Bild 32. Mangården från nordväst.

Bild 33. Mangården är en fodrad timring. Bilden visar en knut.
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Bild 34. Fönstren är 2-luftsfösnter med spröjs och fodren 
kring fönstren är bearbetade och målade i samma färg och 
kulör som fasaden.

Bild 35. Fodren kring fönstren är bearbetade och målade i 
samma färg och kulör som fasaden.
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Bild 38. Det ombyggda härbret vid stranden från nordost.

Bild 39. Det ombyggda härbret vid standen från söder.Bild 37. Härbret vid mangården från nordost.

Bild 36. Härbret vid mangården från sydväst.
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SAMMANFATTNING
Detaljplanläggning av Andholmen har påbörjats. Planens huvudsakliga syfte 
är att, inför avstyckning av kommunens fastighet, del av Råneå 79:1>1, 
säkerställa och bevara Andholmen som en kulturhistoriskt värdefull miljö 
samt möjliggöra för vidareutveckling av platsen som till exempel mötesplats 
eller besöksanläggning.

Syftet med ett utlåtande med hänsyn till kulturmiljön är att utreda hur till-
kommande bebyggelse påverkar de utpekade kulturmiljövärden inom plan-
området.

Både området och den befintliga bebyggelsen bestående av mangård och 
härbret vid mangården har kulturhistoriska värden som bör bevaras genom 
skyddsbestämmelser i detaljplan.

Andholmen tål inte alltför omfattande tillkommande bebyggelse. Holmen har  
låg tålighet mot förändringar av markens nyttjande och typ av växtlighet i de 
olika delarna.

Vägen och allén bör vara kvar obruten med likvärdig utformning som idag. 

Riktlinjer och rekommendationer i kommunens utvecklingsplan stämmer väl 
för att bevara de kulturhistoriska värdena.

Bebyggelse bör inte tillåtas i de trädbevuxna delarna utan de bör vara kvar 
som barriärer.

Mangården kan exteriört tåla vissa förändringar om det inte påverkar bygg-
nadens solitära karaktär. Eventuella förändringar bör studeras noga.

Interiört kan rumsanvändningen förändras utan att påverka men att ändra 
rumsindelningen förändrar byggnadens förståelse. Eventuella ombyggnader 
bör studeras noga.

Härbret vid mangården är en solitär och tål inga andra förändringar än att ett 
broplan framför tillkommer. Det saknas idag men är en traditionell del av ett 
härbre av denna storlek.

Eventuell ny bebyggelse ska bilda gårdar liknande den som troligen varit 
med löjtnantsbostaden som huvudbyggnad. Struktur liknande mangård och 
uthus.

Ny bebyggelse ska högst få en tillåten höjd lika mangården. D v s 1½ våning. 
Den bör också rekommenderas med taklutningar jämförbara med mangår-

den eller vad som kan förväntas av eventuella traditionella uthus. 

Mangården och härbret vid mangården bör ges skyddsbestämmelser avse-
ende material, höjd, detaljers utformning, kulör och utbredning. 

SLUTSATS
Områdets befintliga variation i vegetation bör bevaras.

Mangården och härbret vid mangården bör ges skyddsbestämmelser i detalj-
plan.

Ny bebyggelse kring de befintliga byggnaderna på Andolmen bör anpassas 
med hänsyn till mangården i volym och färgsättning för att bilda en gårds-
miljö som kan visa på hur det en gång kan ha sett ut.

Eventuell ny bebyggelse på den östra delen av holmen bör utformas som 
små utspridda byggnader eller klungor som bildar gårdar.Tillfarter till går-
darna bör inte ske direkt från vägen utan endast ansluta till den befintliga 
vägen på ett fåtal ställen.
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