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SAMMANFATTNING

På Ulvön har man bedrivit fjärrfiske åtminstone från början av 1600- talet. I en fiskelängd
från 1613 omnämns sju gävlefiskare på Ulvön och år 1737 vet man att nio är bosatta på
Sandviken. Gävlefisket avtog under under 1800- talet då mera lokala befolkningsgrupper
började utnyttja fiskelägena. Sandviken blev aldrig permanent bebott utan fiskeläget
arrenderades ut till yrkesfiskare av Norrbyns byamän. Den siste yrkesfiskaren, Gustav
Norberg, utnyttjade fiskeläget fram till år 1945. Husen var vid mitten av 1940- talet så
förfallna att man så när hade börjat använde virket som brännved. I denna situation räddades
fiskeläget genom att Mo och Domsjö förvärvade området för att använda husen som
semesterhem.
Fiskeläget är unikt genom att bebyggelsens exteriör och enhetliga utformning har bevarats
från fjärrfiskets tid, till skillnad från övriga fiskelägen som idag har fått en mera urban
karaktär. Fiskeläget ligger på en vidsträckt sandstrand med sjöbodarna i yttersta raden närmast
vattnet, ihopbyggda med kokhusen, sammanlagt drygt ett tjugotal hus. De bildar en tät
sammanhållen bebyggelse. Ett enkelt vitmålat fiskekapell tillhör fiskeläget.
Med Mo och Domsjös semesterhem inträdde den andra epoken i fiskelägets historia.
Byggnaderna fick nu en ny och mera tidsenlig funktion. Bebyggelsemiljöns välbevarade och
ålderdomliga karaktär fick kulturmiljövårdande myndigheter att under åren 1949 – 52
medverka till en restaurering av fiskeläget. Redan då ville man, till skillnad från en äldre
objektorienterad bevarandesyn, skapa ett ”kulturreservat” för hela miljön runtomkring.
Resultatet av upprustningen 1949 – 52 blev att man bibehöll fiskelägets ålderdomliga karaktär
exteriört. Däremot sparades ingen representativ interiör från fjärrfisketiden. Det finns heller
inget enhetligt exempel på hur man inredde fritidsstugorna på 1950- talet, som i huvudsak
präglades av ett traditionellt ideal med äldre allmogemöbler. Stugornas förhållandevis enkla
standard var inte till nackdel vid denna tid. Den kulturhistoriska bakgrunden var att friluftsliv
i egna eller hyrda stugor eller det enkla lägerlivet redan på 1930- /40- talet upphöjdes till en
livsstil som starkt kontrasterade mot gammaldags ideal. Semester i skärgården hade blivit
möjligt även för industriarbetare efter andra världskrigets slut när Mo och Domsjö tog hand
om fiskeläget och i gammal bruksanda beslöt att inrätta ett semesterhem för de anställda.
Semesterhemmets uppkomst har en bakgrund i en företagstradition inom norrländsk gruv- och
träindustri, vilket har beskrivits i nutida arkitekturhistorisk forskning. Detta är således av
kulturhistoriskt intresse. Underhållet av Sandviken har skett genom Mo och Domsjös försorg.
Vid en antikvarisk besiktning år 1978 var samtliga byggander var i behov av översyn och
rötangrepp förekom i vissa hus. Den andra stora upprustningen av fiskeläget skedde åren
1980/82 enligt Länsstyrelsens åtgärdsförslag. Landsantikvarien utarbetade 1979 en vårdplan
för att säkra det långsiktiga underhållet..
Sandvikens kulturhistoriska värden är flera. Fiskeläget har ett tydligt pedagogiskt värde där
sjöbodarnas placering närmast vattnet återspeglar husens funktion. Husens rena nyttoaspekter
kan avläsas i enkelheten och de sammanbyggda kokhusen. Förutom områdets unicitet genom
bebyggelsens relativt oförändrade karaktär finns stora upplevelsevärden med lång kontinuitet
bakåt i tiden. Området har en särskild atmosfär där det gamla har smält samman med det nya
och där semesterhemmets funktion har tillfört nya kulturhistoriska aspekter. Industrins
sociala ambitioner har ett samhällshistoriskt intresse och som semesteranläggning är
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Sandviken representativ för en typ av svensk turism och turistanläggningar under 1900- talets
första hälft genom sin enkelhet och sitt kustnära, hälsosamma läge.
Genom att man på 1950- talet lyckades finna ett nytt användningsområde för byggnaderna
och genom tidig myndighetsmedverkan har fiskelägets äldre karaktär och kollektiva prägel
kunnat bevaras. Att området bibehålles av en enda ägare, som är intresserad av att bevara den
enhetliga bebyggelsen och samtidigt har intresse av att människor kommer dit tycks vara en
förutsättning för Sandvikens framtida bevarande. Det är viktigt att området inte styckas upp i
fritidstomter till privat försäljning, vilket sannolikt skulle leda till till samma urbana
utveckling som skett i andra norrländska fiskelägen. Sandviken är redan nu ett alternativt
komplement till Ulvöhamn som kan få ökad betydelse i morgondagens samhälle.
För närvarande är husen, dvs. sjöbodar och kokhus i gott skick men taken kan behöva
tjäras. Vid kapell och klockstapel finns stora behov av röjning av växtlighet och gallring
av träd som står nära kyrkobyggnaden till skada för spåntaken. Spåntäckta takytor på kapell
och klockstapel är i stort behov av rengöring från nerfallna barr och skräp samt omtjärning.
Fönstren behöver restaureras. Spåntaken på både områdets byggnader samt kapell
restaurerades och tjärades senast 1996/97.
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INLEDNING

Inför en planerad kulturreservatsbildning av fiskeläget Sandviken inom fastigheten Sandviken
10:1 på norra Ulvön, Nätra socken i Örnsköldsviks kommun har Länsstyrelsen Västernorrland
uppdragit åt Länsmuseet Västernorrland att utföra en antikvarisk förundersökning av
bebyggelsemiljön (2002-11-27 dnr. 435-7752-02).
Fastigheten Sandviken 10:1 ägs idag av Holmens (f d Mo och Domsjö) semester- och
personalstiftelse. I slutet av 1940- talet förvärvade Mo och Domsjö området för att det skulle
användas som semesterhem för Mo och Domsjös industriarbetare och därmed räddades det då
förfallna fiskeläget från förgängelsen. Sandviken består idag av en homogen sammanhållen
bebyggelse av drygt ett tjugotal timrade, delvis brädslagna hus, ett fiskekapell samt några
sentida enkla träbyggnader, exempelvis en matsalsbyggnad, servicebyggnad, förråd och
torrtoaletter. Fisket och fiskelägespoken är väl utredd (Hårding: Sandvikens fiskeläge.
Kulturhistorisk utredning inför eventuell kulturreservatsbildning). I föreliggande separata
bebyggelseutredning läggs därför stor vikt vid fiskelägets senare utveckling och
åtgärdsförslag inför en planerad upprustning. Bevarandet av större områden än vad som
skyddas genom byggnadsminnesförklaring är idag möjligt genom kulturreservatsbildning
enligt Miljöbalken (7 kap. 9§). Redan 1947 fanns planer på att bilda ett reservat av området.
Bebyggelseutredningen har omfattat inventering på platsen. Tyvärr har arkivsökning i
primärkällor som lantmäterimaterial ej varit möjlig få fram under uppdragstiden som även
omfattat inventeringen på plats.
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HISTORIK OCH BESKRIVNING

FISKELÄGENA LÄNGS NORRLANDSKUSTEN
Fiske utmed norrlandskusten har genom århundrande bedrivits både som fjärrfiske och av
bofasta bönder. Fiskenäringen har, förutom träindustrin, kommit att utforma såväl landskap
genom dess kustprofil som bebyggelsemiljöerna i Västernorrlands län.”Gävlefiskare” kallades
de fiskande borgare som redan från 1500- talets mitt fick rätten till fiske utmed
norrlandskusten. De seglade upp i små ofta gemensamt ägda lastskutor, haxar, med familjer,
fiskedrängar och boskap under fiskesäsongen. Det förekom att de även medförde
handelsvaror under 1600- 1700- talen trots att näringsfrihet ännu inte införts. Redan år 1557
beviljade Gustav Vasa Gävle fiskerskap ensamrätten till fisket efter norrlandskusten mot
betalningen av en tunna strömming i skatt mot tidigare var femtonde tunna. Borgare från
andra mellansvenska städer som exempelvis Uppsala, Enköping, Strängnäs och Norrtälje
bedrev fjärrfiske. Fjärrfiskarna anses ha utnyttjat den yttre skärgårdens fiskelägen. Sin största
omfattning hade fjärrfisket under 1600-/1700- talen. Under 1800- talet började en
tillbakagång (Alexis 1983, Telhammer 1991).
Bebyggelsen i fiskelägena vid norrlandskusten formade sig med sjöbodar mot vattnet, där
fisken och fiskeutrustningen förvarades. Bakom bodarna fanns kokhus och senare små stugor,
som senare blev påbyggda och panelade. Ovanför låg vägen längs stranden. Längre upp fanns
gistvallen där näten torkades och bete för getter och kor, kanske också en sommarladugård.
Där stod också ofta ett enkelt panelslaget träkapell där ibland fiskeutrustning förvarades.
Sjöbodarna var ofta ihopbyggda med stugorna, men det finns även exempel på kombinerade
kokhus och sjöbodar byggda i vertikal riktning, som de hus från Marviksgrunnan på södra
Ulvön som år 1916 flyttades till friluftsmuseet Murberget i Härnösand. Byggnaderna var
knuttimrade i två våningar med sadeltak täckt med takved (näver med rundvirke lagt ovanpå).
Bottenvåningens sjöbod var vänd ut mot vattnet och från land ledde en stenbrygga upp till
övre våningens kokhus och kammare, där man kunde övernatta.
De bofasta bönderna i byarna använde sig säsongsvis av det kustnära fisket som komplement
till jordbruket. Fiskeläget ägdes oftast samfällt av byns bönder. Man hade även fäbodar vid
kusten där det fanns goda möjligheter till bete vid stränderna. Byn Barsta i Nordingrå var
exempelvis ursprungligen en fäbod under prästbostället och fiskeläget användes av både
bofasta bönder och fiskare men även av ”Gävlefiskare”. Marviksgrunnans fiskeläge på södra
Ulvön var fiskeläge kombinerat med fäbod (Erixon, Sigurd, 1918). Samma fiskeläge kunde
utnyttjas av olika befolkningsgrupper.
Industrialiseringen medförde att bönderna fick en större marknad för sina jordbruksprodukter.
Komplementfisket vid fiskelägena minskade då för denna yrkesgrupp men många torpare
sökte sig vid mitten och slutet av 1800- talet ut till fiskelägena och blev fiskebönder. Många
fiskelägen blev permanent bebodda (Alexis 1983, Telhammer 1991). Då byggdes kokhusen
ofta på med en våning och panelslogs eller också byggde man ett fristående boningshus längre
upp på land. Bebyggelsen ändrade karaktär och närheten till sågverksdistrikten gjorde att nya
fasadmaterial, hyvlade paneler och ljus linoljefärg blev vanliga. Ulvöhamn på norra Ulvön är
ett exempel på ett fiskeläge som utvecklats i en mera urban inriktning.
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SANDVIKENS FISKELÄGE

Miljö
Ulvön består egentligen av två öar, Ulvön och Ytterön (norra resp. södra Ulvön). Där öarna
skiljs åt av ett sund ligger Ulvöns huvudort, Ulvöhamn. Det finns två fiskelägen på norra
Ulvön: Ulvöhamn och Sandviken medan Marviksgrunnan ligger på Ytterön. I motsats till
Ulvöhamn har Sandviken, cirka 8 km längre norrut, aldrig varit permanent bebott. Man
kommer till Sandviken på en smal backig väg genom mestadels barrskog men även öppna
marker med enstaka hemman. Närmare fiskeläget blir skogen tätare och tallskog växer på
höjdläget ovanför den vidsträckta sandstranden ner mot havet där husen ligger. Platsen är lugn
och fridsam med få inslag av nutida samhällsstruktur. Husens grå omålade timmerväggar och
stickspånstäckta tak återger i stort det utseende fiskeläget troligtvis hade under sent 1800- tal
och vid 1900- talets början även om miljön är tillrättalagd för fritidsbruk under 1900- talet.
Några moderna trähus för servicefunktion ligger inne i skogen på avstånd från fiskeläget.
Historik
På Ulvön har man bedrivit fjärrfiske åtminstone från början av 1600- talet. I en fiskelängd
från 1613 omnämns sju gävlefiskare på Ulvön och år 1737 vet man att antalet hade ökat till 27
gävlefiskare. Av dem var nio bosatta på Sandviken. Enligt den första lantmäteriförrättningen
på Ulvön som skedde år 1704 hade Ulvöhamn 32 bodar för främmande fiskare och på
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Sandviken fanns 10 bodar uppsatta av Norrbyns byamän (Söderberg 1982). Fiskeläget på
Sandviken lär enligt muntlig tradition ha byggts ett stycke uppåt land för att inte vara så utsatt
för väder och vind. På den plana sandstranden var det ändå relativt lätt att dra upp båtarna.
Man vet att fiskeläget brann år 1786 eftersom Ulvö byamän sökte brandstod för 13 men erhöll
ersättning för 10 fiskebodar och kokhus, efter en brand orsakad av vådeld (Salvén 1920).
Gävlefisket avtog under under 1800- talet. I Ulvöhamn ändrades befolkningskaraktären då
antalet sommarfiskande bönder, främst torpare och backstugusittare, från närliggande socknar
ökade. Många blev så småningom bofasta i Ulvöhamn i motsats till Sandviken som aldrig
blev permanent bebott utan fiskeläget arrenderades ut till yrkesfiskare av Norrbyns byamän
(Lundström, Algot: Protokoll den 15 september 1920 vid Nedre norra Väg- och
Vattenbyggnadsdistriktet).
Den siste yrkesfiskaren, Gustav Norberg utnyttjade fiskeläget fram till år 1945. En trolig
orsak till att fiskeläget övergavs var övergången till att använda motorbåtar. De var alltför
tunga att dra upp på stranden och med motorbåt kunde man ändå lätt nå fiskeplatserna
(Alexis, Lennart, 1983). Husen i fiskeläget var vid mitten av 1940- talet så förfallna att man så
när hade börjat använde virket som brännved. De sista ägarna till fiskeläget innan det
övergavs var Norrbyns bönder och de sista fiskarna som fiskade där kom från Vibyggerå.
Fskeläget
Fiskeläget ligger ett stycke upp på stranden med sjöbodarna i yttersta raden närmast vattnet.
De bildar en tät sammanhållen bebyggelse. Ovanför sjöbodarna ligger kokhusen som är
ihopbyggda med bodarna, sammanlagt drygt ett tjugotal hus. Sandvikens fiskeläge ligger
öppet för nordliga vindar och är tämligen oskyddat vid hårt väder och kraftig sjögång. Man
tror att bebyggelsen därför placerats ett stycke upp på land. Eftersom man drog upp båtarna på
sandstranden så var detta en mindre olägenhet. Landhöjningen har också gjort att husen
hamnat längre från stranden. Troligtvis har även mera sand blåst upp med vinden. Husen blev
byggda på den sluttande sandstranden och de grönytor som idag förekommer fick troligen
fotfäste i samband med upprustningsarbeten då bebyggelsen skulle användas som semesterby
på 1950- talet.
Husens väggar är timrade och delvis brädslagna. Husens brädklädda avsågade knutskallar kan
tyda på att husen flyttats men med det utsatta läget kan det också vara så att husens knutar har
vittrat ner och att man velat skydda knutarna. Timmerhusens väggar skvallrar om att boendet
och underhållsåtgärderna var mera tillfälliga även under fiskeepoken och att man under
fiskesäsongen hellre ägnade tiden åt fisket. När tillgången till bräder blev bättre kunde man
brädkläda vissa väggytor. Sjöbodarnas svale är brädklädd på in- och utsidan av
timmerstommen med inklädda knutskallar. Svalen har en öppen framsida och utgör idag en
slags öppen veranda med en trätrappa ner till marken. Stugornas regelstommar som inrymmer
förstu och kammare är också brädklädda medan den större köksdelen är timrad.
Brädslagningen av vissa fasaddelar har samband med sågverksrörelsens uppsving under sent
1800- tal då sågade bräder alltmer kunde användas även på enklare byggnader. Ursprungligen
har taken på Sandvikens hus sannolikt varit täckta med bräder eller med takved (näver under
kluvet eller tättvuxet rundvirke). Detta takmaterial var nämligen helt dominerande under
1700- och första hälften av 1800- talet, vilket framgår av brandförsäkringar och
lantmäterimaterial. Från 1860- talet började man på sina håll spänta eller hyvla spån i byar på
fastlandet.
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Kjell E. G. Söderberg har studerat fiskekulturen på Ulvön och har beskrivit sjöbodarna och
kokhusen. Sjöbodarna byggdes på timrade kistor. Senare byggde man även uppstolpade
sjöbodar. Timret till Ulvöns sjöbodar fälldes på ön och sågades med en vattensåg vid
Kvarnsjön. Där fanns även flera kvarnar. Gamla sjöbodar från fjärrfiskets tid hade ofta en
bodsvale innanför gaveln ut mot vattnet och en utskjutande brygga, ”utbryggan”. I bodsvalen
förvarades fiskeredskap och innanför den fanns sjöboden, där redskap och saltkar förvarades.
Det är möjligt att det har funnits en liknade bodsvale på Sandvikens före detta sjöbodar men
framsidan är idag öppen. I sjöboden kunde en dörr i sidoväggen leda ut till en sidobrygga eller
ett båthus, en trappa ledde ofta upp till skullen. Innanför sjöboden mot landsidan hade man
ofta en vedbod. Kokhusen hade en eldstad i ett hörn, som under äldre tid var murad av gråsten
och saknade ofta innertak. Man har ofta byggt till med ett mindre rum och en förstuga, senare
har kokhusen ofta byggts på med en våning och brädslagits (Söderberg 1982).
Vid Sandviken finns idag en väg närmast vattnet som byggdes 1972 och dessutom en sentida
väg bakom sjöbodar och stugor men där finns ingen äldre väg parallellt med vattenlinjen
ovanför husen som i andra fiskelägen.
Kapellet
Enligt vår äldsta hamnordning från år 1450 var det förenat med bötesstraff om man inte
besökte söndagens gudstjänst. Fiskarna måste enligt Hamnrätten från år 1669 delta i
sockenkyrkans gudstjänster såvida inte en präst kunde ge sig ut till fiskarbefolkningen. Då det
i Sverige redan från senmedeltid rådde en sträng kyrkoplikt byggde fiskarbefolkningen kapell
ute på större fiskelägen. En präst från fastlandet kom ut för att förrätta gudstjänst. Kapellen
tillkom mellan 1600- talets början och 1800- talets slut, enligt Ingrid Telhammer, fil. dr. i
konstvetenskap, som har beskrivit fiskarkapell längs norrlandskusten. Fiskarkapellen har
relativt likartat utseende och planlösning. De har emellertid alla sin speciella bakgrund och
historia och beträffande kapellens interiörer förekommer en stor variation. De flesta och mest
intressanta av de norrländska fiskekapellen finns i Ångermanland. Kapellen var enkla
ryggåsstugor med liggtimrad stomme och enkel rektangulär plan. Under senare tid slog man
på panel och taken kunde avtäckas med plåt eller tegel, invändigt tillkom ofta ett vindfång,
ibland innertak och pärlspontbeklädnad. Kapellen fick ofta tegeltak tidigare än
kustbefolkningens hus i allmänhet eftersom fiskarna tog med tegel från sina hemorter.
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Fiskekapellet i Sandviken byggdes år 1867 av bönder från Vibyggerå och Nätra på mark som
upplåtits av bönder i Norrbyn. År 1915 monterades kapellet ner och återuppfördes under
byggmästaren J. Lindström längre upp mot skogsbrynet. Fotografiet ovan visar kapell och
klockstapel taget från den plats där kapellet tidigare stod. Kapellet som inte har någon
inhägnad är typiskt för norrlandskustens fiskekapell med en enkel rektangulär byggnadskropp
och liggtimrad stomme som sekundärt är klädd med stående vitmålad brädpanel. Ingången
sitter på västra gavelväggen och byggnaden täcks av sadeltak. Ett kors på nocken ovanför
ingången utmärker att detta är en kyrka. Kapellet är invändigt utformat med stor enkelhet,
vilket ger ett högtidligt intryck trots att kyrkobyggnaden är relativt liten. Kyrkorummet har
symmetri, mittgång med röd matta i den i övrigt helvita miljön och väggarna är klädda i
liggande vitmålad slätpanel, som i samma riktning fortsätter ända upp i det öppna åstaket.
Golv och bänkar utan ryggstöd är utförda i grovt omålat virke. Altarskranket har två
genombrutna sidor med svarvade balusterdockor i rät vinkel, öppen mot södra sidan där en
enkel predikstol är placerad på ett lågt podium. Korutsmyckningen utgörs av ett enkelt kors av
obarkad björk. Gavelväggen ovanför altaret har ett fönster mot öster. Kapellklockan med
inskriptionen ”Igenom hamnfogden Olof M Strandqvists föranstaltande är denna klocka
gjuten i Hernösand af Nils Bylund år 1837” hänger i en fristående klockbock (Telhammer
1991).
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Kapellet i Sandviken är vad beträffar den enkla exteriören typiskt för norrlandskustens
fiskekapell men saknar det konstnärligt högststående måleri som främst Ulvö kapell i Ulvö
hamn från 1622 eller Barsta kapell från 1664-65 är utrustade med.

MO & DOMSJÖS SEMESTERHEM
1947 års planering av ett ”kulturreservat”
När fiskeläget stod under hot att rivas vid mitten av 1940- talet tog pastor P. Manbert Persson
på Ulvön initiativ till att kontakta dåvarande landsantikvarien Bo Hellman vid Murbergets
friluftsmuseum så att en räddningsaktion kunde komma igång. Länsstyrelsen informerades
och landshövdingen besökte också Sandviken.
I samband med att fiskeläget övergavs vid 1940- talets mitt uppkom frågan om ett bevarande.
Benämningen ”kulturreservat” användes då i ett brev från förste antikvarien vid
Riksantikvarieämbetet, Bertil Berthelson, till Bo Hellman efter att ämbetet hade besökt
Sandviken. Riksantikvarieämbetet gav Murberget i uppdrag att ”… utreda frågan om
möjligheterna att för framtiden bevara fiskeläget jämte viss omgivande terräng såsom
kulturreservat.”
Murberget (idag Länsmuseet) skulle utreda den praktiska användningen av området och även
upprätta ett program för upprustning (brev från Riksantikvarieämbetet till Landsantikvarien i
Västernorrlands län daterat den 19 september 1947).
Byggmästaren Inge Forsberg i Härnösand fick år 1948 i uppdrag att planera de tekniska
byggnadsarbetena och landsantikvarien Bo Hellman utredde bevarandefrågan. Planer på att
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området skulle användas som semesterstugor fanns redan då. Det gällde bara att få något
företag intresserat av att driva en sådan anläggning. Bertil Berthelson föreslog i ett brev att Bo
Hellman kunde höra sig för om RESO ville ta över (brev från Berthelson till Hellman 1948 03
31). Bo Hellman ville dock först pröva möjligheten att ”ett bolag hemmahörande i trakten”
kunde ta över. Fru Ingeborg Hedberg, sonhustru till disponent Gustaf Hedberg vid Forss AB i
Köpmanholmen var positiv till idén och uppgav att företaget hade en större penningsumma
avsatt för ”sociala ändamål”. Detta låg också i linje med hennes engagemang för de
fabriksanställda i brukssamhället Köpmanholmen, hon startade exempelvis daghemmet
Solgården så tidigt som år 1946. Mo och Domsjö blev dock det företag som kom att övertaga
Sandviken efter kontakter med Bo Hellman (ej undertecknad brevkopia 1948-04-08 från
sannolikt Hellman till Berthelson). För att lösa ut Sandviken ville markägarna ha 3000 kronor
för marken och 2500 kronor för samtliga byggnader.
Mo och Domsjö blev alltså det företag som räddade fiskeläget från ödeläggelse genom att
förvärva Sandviken. Mo och Domsjö överlät dispositionsrätten till Mo och Domsjö
semesterstiftelse för bolagets industriarbetare. 1950- talets idé att inrätta ett fritidsboende av
fiskeläget verkar ha legat rätt i tiden mot bakgrund av ett friluftsideal som hade växt fram
under 1930-/40- talet. Detta visar nutida arkitekturhistorisk forskning (Pihl – Atmer 1998).
Avstyckningen skedde 1949-11-12. En upprustning av fiskeläget skedde och 1952 hölls
invigningen av semesterhemmet. Fiskeläget har därefter utnyttjats som semesteranläggning
för Mo och Domsjös anställda.
Industrins tidiga samhällsengagemang
Industrins engagemang för de anställda, inte bara under arbetet utan även på det privata
området, har sin bakgrund i det gamla brukssamhället. Bolaget tog hand om
samhällsfunktioner som idag alltmer har övertagits av stat och kommun. Hos många
företagsledare fanns en filantropiskt omhändertagande attityd gentemot arbetarna och man var
angelägen om att denna miljö skulle vara välordnad, hälsosam och trivsam. Bolagens roll
bakom utformningen av bebyggelsen vid exempelvis Bolidenbolaget, LKAB, Graningeverken
och Mo & Domsjö är väl dokumenterad vid konstvetenskapliga institutionen i Umeå (Lisa
Brunnström, Lasse Brunnström, Eva Vikström, Mats Ahnlund och Karin Eriksson).
Företaget Mo & Domsjö har av tradition haft höga sociala ambitioner för sina anställda. Frans
Kempe engagerade exempelvis arkitekten Kasper Salin i mönstersamhället Norrbyskär. I
Domsjö utanför Örnsköldsvik uppfördes personalbostäder i Sågbacken ner mot sågen i
Domsjö. Under massaepoken byggde Mo & Domsjö flerfamiljsbostäder för arbetare som idag
står kvar vid Skogsgatan. De anställdas fritid ägnades också stor omsorg. Mo & Domsjö
bekostade Husumgården, ett centrum för de anställdas studiecirklar och samlingar som
byggdes år 1928. Gula Paviljongen, en danspaviljong i Hörnett inte långt från fabriksområdet
tillkom 1949. Mo & Domsjö, idag Holmens Semesterstiftelse, tillhandahåller fjällstugor till
uthyrning i Hemavan och Borga.
Tillkomsten av Sandvikens semesterhem kan således ses mot en kulturhistorisk bakgrund. Mo
& Domsjös långa tradition som präglas av sociala ambitioner för de anställdas miljö är typisk
för norrländsk och svensk industrihistoria.
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Turismen, turistorter och sommarnöjen
Turism har förekommit i vårt land sedan 1700- talet. Företeelsen var förknippad med
svenskhet och en flykt ut till landsbygden. Turiströrelsen var tidigt starkt förknippad med
nationalromantiken. Platser som var särskilt populära kring sekelskiftet 1800 / 1900 var
Dalarna och Västkusten. Med järnvägens byggande blev även den lappländska fjällvärlden ett
omtyckt resmål. Den högre borgarklassens strandliv på kurorter och strandhotell fick under
”turismens demokratisering” sin motsvarighet i de vandrarhem av logementmodell som
började uppträda på 1930- talet (Gregor Paulsson 1953). Att livet i naturen skulle kompensera
stadslivet var en tanke som utvecklades tidigt. Konsthistorikern Ann Katrin Pihl-Atmer har
forskat och disputerat kring sommarnöjet i skärgården. Förra sekelskiftets sommarvillor och
kurorter.behandlas exempelvis i Sommarnöjen vid vattnet ( 2002). Hon har också beskrivit
fritidsmiljöer (Livet som leves där måste smaka vildmark. Sportstugor och friluftsliv 1900 –
1945, 1998). Sportstugerörelsens arkitektur- och inredningsideal växte fram som en kontrast
mot borgarvärldens punschsalonger och glasverandor. I stället blev det trendigt att leva ett
friskt lägerliv som var viktigt för 1930- talets kroppfixerade kultur och friluftslivet var kopplat
till hälsorörelsen. Även medelklassen och så småningom arbetare kunde hyra en del av en
stuga, en fiskestuga eller en stuga på en bondgård. Tanken kring ett ”primitivt”
sommarboende var central, där det praktiska livet och personlig hygien skulle skötas utomhus
under enkla förhållanden.
Sandvikens nya funktion som semesterhem är exempel på vilka ideal som rådde när man
beslutade om detta fritidsboende.

UPPRUSTNINGEN 1949 – 52
Det har visat sig att man från antikvariskt håll redan tidigt insåg värdet av att bevara miljön
som en helhet. Bevarandeplanering för hela miljöer var idéer som mera allmänt fick fotfäste
på 1970-/80 talen. Hellman hade mätt upp ett så pass stort område för det planerade reservatet
att man skulle vara ”…absolut garanterad mot intrång av störande bebyggelse” (ej
undertecknad brevkopia 1948-04-08 från Bo Hellman till B. Berthelson). Man befarade alltså
att det kunde bli en liknande utveckling vid Sandviken som på andra håll med
sommarstugisering av miljön och såg då fördelen av en reservatsbildning.
Byggnaderna betecknades år 1949 som ”mycket fallfärdiga” (Nilsson, Nils J). Vid den
tekniska besiktningen före upprustningen fanns på fiskeläget 13 sjöbodar och 16 kokhus (Inge
Forsbergs kostnadsberäkning och åtgärdsförslag 1948-03-12). Eftersom man planerade
använda sjöbodar och kokhus till semesterstugor skulle man försöka anpassa miljön till
någorlunda fungerande, om än tillfälliga bostäder.
-

En av de största sjöbodarna inreddes till en samlingssal, en annan till ”matstuga”. De
övriga skulle fungera som sovkammare eller förråd. Före upprustningen hade kokhusen ett
stort kök, förstu och en liten kammare (Nilsson, Nils J. 1949).

-

Takspånen skulle enligt Forsbergs beräkningar bytas på alla takytor, liksom glesrote. Det
behövdes även material till utbyte av vissa takåsar.
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-

Timmerväggarna var i varierande skick men genomgående beräknades timmerbyten
huvudsakligen för sjöbodarna. Man planerade att använda 100 – 200 meter timmer (I.
Forsberg). Stockarna skulle förbli omålade men impregneras (Nilsson, Nils J).

-

Fönstren skulle bli av den ”gamla typen” (Nilsson, Nils J), i kokhusen fanns behov av ett
eller flera fönster(I. Forsberg).

-

Planlösningen skulle i huvudsak inte röras men väggarna skulle isoleras och målas i ljusa
färger, taken restaureras och man skulle lägga in nya golv. 15 hus skulle rustas upp på
detta sätt (Nilsson, Nils J).

-

Gamla möbler skulle köpas in från närliggande gårdar och restaureras. Husgeråden
däremot skulle vara moderna. Kokhusens kammare skulle inredas med tvåvåningssängar
”av turisttyp” (Nilsson, Nils J).

Sju av husen redan färdiga 7 juli 1949 och arbetet på de andra pågick. Om åtgärdsförslaget
verkligen följdes i detalj kan omfattande delar ha ersatts med nytt material (eventuella
relationshandlingar har ännu ej undersökts). Ändå var man tydligt angelägen om att säkra den
karaktär fiskeläget hade då vid denna tid. Det talas i samtida texter om att konservera miljön
även om dagens detaljerade dokumentation i samband med konservering inte alltid förekom. I
ett brev från B. Berthelson till Bo Hellman använder även Berthelson begreppet
”konservering” i samband med bevarandet av Sandviken (1948 03 31). Fem nya stugor,
”MoDo-stugorna” uppfördes längst uppe i skogen. Bilväg till Norrbyn byggdes också.
Resultatet av upprustningen blev att man värnade fiskelägets ålderdomliga karaktär exteriört.
Placeringen av husen och de grå timmer- och brädväggarna skulle bibehållas. Däremot blev
ingen representativ interiör miljö sparad åt framtiden.
1979 års åtgärds- och underhållsplanering
Vid en antikvarisk besiktning år 1978 bedömde man att samtliga byggander var i behov av
översyn och rötangrepp förekom i vissa hus. Länsstyrelsens naturvårdsenhet utarbetade då ett
åtgärdsförslag för en upprustning (Sandvikens fiskeläge. Restaurerings- och
dispositionsförslag) upprättat av Länsstyrelsens naturvårdsenhet 1979). Landsantikvarien
utarbetade en vårdplan för att säkra det långsiktiga underhållet av området (Puktörne /
Kejerhag: Beskrivning och förslag till skötselplan för Sandvikens fiskeläge på Ulvön 1979).
Sandvikenkommittéen tillsattes för att långsiktigt uppfölja Sandviksprojektet (MoDo
semesterstiftelse, Länsstyrelsen, Länsmuseet och Örnsköldsviks kommun). I 1970- talets
åtgärdsförslag nedan ((Sandvikens fiskeläge. Restaurerings- och dispositionsförslag). Det är
osäkert att bedöma omfattningen av utbytt virke eller om samtliga planerade åtgärder
utfördes.

UPPRUSTNINGAR 1979 - 82
Stugor och sjöbodar, kapell
- Brosteg av sten skulle isoleras mot trä med asfaltpapp.
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-

-

-

Skorstenarna restaureras (foglagningar, droppkanter, gnistskydd).
Vindskivor och nockbräda målas i befintlig kulör med linoljefärg.
Hängrännor av trä monteras på träkonsoler i tryckimpregnerat virke i grön kulör.
Väggarnas timmer och bräder skulle restaureras med ilagningar och utbyte av virke ”från
någon rivningsbyggnad med gråa timmerväggar” och väggarna tätas med tjärdrev. Nytt
virke skulle vara av gran. Den stående brädinklädnad som fanns på nästan alla hus hade
omfattande rötskador, liksom sjöbodarnas gavlar mot sjösidan. Gavelspetsarnas virke
måste tydligen i huvudsak bytas ut och det som kunde bevaras skulle återanvändas på
brädväggarna. Förhydningspapp skulle monteras under panelen på väggar och
gavelspetsar.
Matsalsbyggnaden skulle också restaureras och förses med tätskikt under brädfodringen
och en träränna monteras mellan de ihopbyggda husen.
Samliga fönster skulle behandlas med terpentin och linolja och fönsterhakar bytas ut mot
galvaniserade sådana och trycken och beslag svartlackas (idag används linoljefärg).
Dörrarna repareras och målas med en halvlaserande linoljefärg i befintlig grå kulör.
Stugornas interiörer skulle renoveras. Väggar, tak, fönstersnickerier och dörrar skulle
målas om. Det framgår att golven var huvudsakligen belagda med linoleummattor, i övrigt
fanns trägolv.
En gistvall planerades byggas (finns ej idag): ”Fiskeläget saknar gistvall och åtgärdas
genom att en ny gistvall med 6 stolpar uppförs…” med ett avstånd på cirka 3 meter mellan
stolparna av tryckimpregnerat trä och placeras ”… på ett lämpligt ställe ovanför
husraden.” Det fanns ingen uppgift om var föregående gistvall var belägen eller när den
försvann.
Tre av fem MoDostugor från 1950- talet skulle rivas (endast två blev dock rivna).
Brygga, lekanordningar, torrdass och förråd ingick också i upprustningen.
Kapellets väggar, dörr och fönster skulle ommålas med linoljefärg i befintlig kulör.

Sandvikenkommittéen (MoDo semesterstiftelse, Länsstyrelsen, Länsmuseet och
Örnsköldsviks kommun) beslutade att en stående brädfodring med järnvitriolbehandlade
bräder kunde godkännas om timmerväggarna ruttnat. Spåntaken skulle behandlas med
Roslagsmahogny och fönstren skulle behandlas med halvolja utvändigt och målas med mager
linoljefärg invändigt (Sammansträdesprotokoll med Sandvikenkommittéen 1979-08-29).
I skötselplanen (Puktörne / Kejerhag 1979) uttalas särskilt att den i första hand tillkommit för
att skydda den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen på området och ge anvisningar för
kontinuerligt underhåll. Underhållsarbetet skulle vidare stå under antikvarisk kontroll. En
särskild detaljerad checklista upprättades som omfattade kontroll av byggnadernas grund,
exteriörer och interiörer. Besiktning av alla byggnader skulle göras av bland andra
landsantikvarie, hälsovårdsinspektör och brandchef årligen med början från år 1980. Kontroll
av kapell och klockstapel åvilade dock landsantikvarien men fiskelägets tillsynsman skulle
också övervaka exteriören. Mark och skog, kajanläggningen, vägar, VA-ledningar, elektrisk
anläggning, lek- och idrottsutrustningar ingick också i skötselplanen. Befintlig mark och skog
skulle lämnas orörd, med undantag för viss uppglesning vid kapellet. Sandtag i fiskelägets
södra ände skulle stängas, grusvägen mellan Sandviken och Norrbyn skulle dikas upp och
göras farbar, stigar skulle röjas och snitslas enligt naturvårdsenhetens förslag (Länsstyrelsen).
Kajen skulle hållas i gott skick så att turbåten till Ulvön vid lämplig väderlek skulle kunna
lägga till där.
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KULTURHISTORISKA VÄRDEN

SANDVIKENS FISKELÄGE
-

Miljön är unik med avseende på den enhetliga utformning och homogena, oförändrade
bebyggelsestrukturen, till skillnad från den strandnära bebyggelsen vid andra norrländska
fiskelägen. Kapellbyggnaden har främst ett miljöskapande och samhällshistoriskt värde
och är genom sin enkelhet en god representant för sin byggnadstyp.

-

Hela Ulvön ingår i Höga Kusten-området, som är utnämnt till Världsarv enligt UNESCO:s
kriterier. Sandviken tillhör de maritima kulturmiljöerna, som särskilt utpekas i
Länsstyrelsens kulturmiljöprogram för Västernorrlands län 2003-06, Utsikt mot framtiden
– nya perspektiv. Det betyder att Sandviken är ett av fyra områden som ska prioriteras
med avseende på att såväl övergripande som privata insatser för kunskapsuppbyggnad,
vård och information ska främjas av Länsstyrelsen och Länsmuseet. Sandviken är klassat
som riksintresse för kulturmiljövården (Miljöbalken) och ingår i Höga Kustenområdet
som är klassat som riksintresse för det rörliga friluftslivet. I Örnsköldsviks kommun nya
översiktsplan (antagen 03 06 16) omfattas fiskelägen som Ulvöhamn, Skeppsmalen,
Grisslan och Marviksgrunnan av områdesplaner, vilket kan ge skydd för rivning eller
förvanskning. Sandvikens omfattas ännu inte av detta planinstrument. Från antikvariskt
håll uppmärksammades fiskelägets ålderdomliga prägel redan i slutet av 1940- talet och
uttalas även i kommunens Kulturmiljövårdsprogram 1986, vilket förstärker det
kulturhistoriska värdet.

-

Upplevelsevärdet är stort, då hela den yttre miljön speglar fiskeläget från fjärrfiskets tid
med lång kontinuitet bakåt i tiden. Fiskeläget har visserligen genomgått vissa förändringar
men har en särskild atmosfär där det gamla har smält samman med det nya.
Semesterhemmets funktion har tillfört nya kulturhistoriska aspekter (se nedan).

-

Fiskeläget har ett stort pedagogiskt värde på grund av sjöbodarnas placering närmast
vattnet, vilket tydligt återspeglar funktionen. I sjöboden förvarades näten och andra
fiskeredskap. Husen avspeglar den rena nyttoaspekten och liksom på fäbodarna bodde
man praktiskt taget på arbetsplatsen. Bakom sjöboden och ihopbyggd med denna låg de
forna kokhusen som var boningshus. Man gav sig iväg, ibland långt ifrån hemorten, för att
under en tidsperiod utnyttja så mycket som möjligt av fisket på denna plats. Husens läge
ett stycke från land berättar om det utsatta topografiska läget och att man förr hade lätta
träbåtar som man kunde dra upp på land. Timmerhusens enkla lagningsmetoder tyder
också på att man prioriterade fisket och att man vistades där under sommarhalvåret.

-

Sandviken är ett ovanligt tidigt exempel på ett bevarandeprojekt omfattande inte enbart
fiskeläget utan även ett större område omkring kulturmiljön. Till skillnad från en äldre
objektorienterad bevarandesyn, ville man skapa ett ”kulturreservat” för hela miljön, vilket
har kulturhistoriskt intresse. Bevarandeplaner för hela miljöer var idéer som ute i Europa
gjorde sig gällande på 1970- talet och som man i Sverige på 1980- talet anslöt sig till,
även om tankegångarna (liksom i Europa), existerade ännu tidigare.

17

MO & DOMSJÖS SEMESTERHEM
-

Som semesterby för Mo & Domsjös industriarbetare har Sandviken ett stort
identitetsvärde för den grupp människor, främst f d MoDo-anställda, som sedan 1950talet bott i stugorna. Detta kommer till uttryck i att många hyresgäster velat behålla den
enkla standarden, exempelvis utan vatten i stugorna och områdets tidigare karaktär i
övrigt. Identitetsvärdet har koppling till livskvaliteten, som betonas i länets
kulturmiljöprogram (Utsikt mot framtiden – nya perspektiv s. 40-45). Fiskeläget är också
välbesökt och stugorna är efterfrågade, många barn som med föräldrarna tillbringade
semesterveckor där, återkommer som vuxna. En ökad tillgänglighet är en demokratifråga
och ett av de övergripande målen för länets kulturmiljöarbete, vilket uttalas i
kulturmiljöprogrammet (s. 26). Samtidigt blir allmänheten delaktig i vårt kulturarv i
enlighet med kulturmiljövårdens ”portalparagraf” (Kulturminneslagen kap 1.), vilket
sannolikt också leder till ett ökat engagemang och skydd för våra kulturmiljöer.

-

Sandvikens semesteranläggning har ett samhällshistoriskt intresse. Det faktum att en
norrländsk träindustri har sociala ambitioner och skapar en semesteranläggning för sina
anställda har sin förankring i en historisk verklighet och en företagstradition ända sedan
järnbrukstiden.

-

Som semesteranläggning är Sandviken representativ för en särskild typ av svensk turism
och turistanläggningar under 1900- talets första hälft. Det kustnära, hälsosamma läget och
kopplingen till en kulturhistoriskt intressant miljö är två faktorer som ligger till grund för
denna bedömning.
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UTREDNING OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG

BYGGNADER

På fastigheten står 23 timrade, delvis brädslagna sjöbodar och kokhus, ett kapell och
klockstapel, jordkällare, senare byggd matsalsbyggnad, servicebyggnad, hobbylokal, ett antal
förrådshus, pumphus samt torrtoaletter (foto mot väster med f d sjöbodar närmast vägen).
Husen är överlag vid gott skick (endast en okulär besiktning har gjorts) och står mestadels
torrt. Spåntaken på stugor och sjöbodar är i behov av omtjärning (tjärades senast 1996).
Stugor / f d kokhus

Raden av stugor fotograferade uppifrån fiske kapellet (foto mot öster).
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Exteriörer
Ovanför sjöbodarna ligger stugorna ( f d kokhusen), sammanbyggda gavel mot gavel med
sjöbodarna. Det finns 15 stugor; 8 är sammanbyggda med varsin sjöbod, 7 är fristående.
Stugorna är i gott skick frånsett smärre begränsade rötskador.
Husen står på naturstensgrund, hörnstenar eller en mer sammanhängande kallmur men rester
av uppstolpning lär ha påträffats vid arbeten med grunden på flera av husen. Timmerväggarna
består av rundvirke eller skrätt virke, i vissa fall förekommer sågade stockar och timret verkar
delvis vara återanvänt. Knutarna är brädslagna några har knutlådor, troligen för att förstärka
en bristfällig intimring, ett bladat eller kanske endast ihopspikat hörn av raka timmerändar.

Alla fönster i fiskeläget har samma dimensioner med sex rutor i två bågar eller endast en båge
med tre rutor i stående (förstun i stugorna) eller liggande format (sjöbodar) och härrör
sannolikt alla från 1949 -52. Husen har likadana gråmålade paneldörrar som gjordes på 1950talet i samband med semesterhemsepoken. De urgröpta trärännorna och armaturer ovanför
entréerna tillkom vid den andra upprustningen i början av 1980- talet.
Taken har trelagstäckning med stickspån i fura och skorstenarna är ommurade och försedda
med gnistskydd. År 1984 lades samtliga tak på kokhus och sjöbodar om och kompletterades
med tjärad stickspån (Skrivelse daterad 1984-01-25 där Mo och Domsjö semesterstiftelse
anhåller om bidrag hos Riksantikvarieämbetet). Spåntaken kompletterades och tjärades om
senast 1996/97.
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Interiörer

Förstun i stuga nr. 5 med kammaren rakt fram, köket t h.
Kokhusens planlösning, ett stort kök, förstu och en liten kammare är i huvudsak bevarad men
rummen har helt nya ytbeklädnader och ytskikt från 1980- talets början med direktverkande
el, vedspis och kyl/frys. Vatten och avlopp saknas. Ingen representativ interiör återstår sedan
fiskeepoken. Det finns heller inget enhetligt exempel på hur man inredde fritidsstugorna på
1950- talet. Kvar finns linoleumgolv i några kammare och målade trägolv i några förstugor,
stugornas spegeldörrar och snickerier nytillverkade i äldre stil på 1950- talet vid Bergoms
snickeri. I köken finns eldstäderna som murades upp på 1950- talet på grunderna till de gamla
eldstäderna och några äldre gjutjärnshällar. Husqvarna vedspisar som blev insatta i
eldstäderna har kompletterats med moderna bänkspisar. Inredningen som gjordes då var
visserligen anpassad till modernare krav, exempelvis linoleum och tvåvåningssängar i
kamrarna (ej de nuvarande) men idealet tycks ha präglats av en traditionell stil. Även om
funktionalismen tidigt började märkas i fritidssammanhang var den mera konservativa
”allmogestilen” mycket omtyckt (Pihl-Atmer 1998), vilket märks på de allmogemöbler (delvis
lackade) som på 1950- talet införskaffades från trakten: skänkar, lavoarer, fällbord,
kommoder som fortfarande står kvar dock kompletterade med ”allmogemöbler” från senare
datum.
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Interiör från köket i stuga nr. 3 med Husqvarna järnspis insatt omkring 1950 och ny bänkspis
(t h) från senare tid. Gamla allmogemöbler som införskaffades på 1950- talet står kvar.

Stuga 16-23 (f d sjöbodar)

Den långa raden av sjöbodar med gavelsvale mot vattnet avbryts på några ställen där sjöbodar
är rivna. Framför stugorna 5 (närmast t h på bilden), 8 och 9 saknas sjöbodarna. De är i gott
skick frånsett smärre begränsade rötskador. 8 sjöbodar står kvar med öppen svale och trappa i
gaveln mot stranden, på baksidan sammanbyggda med stugorna. Sjöbodarna lär förr ha varit
pålade. Många husknutar är idag uppallade med träklossar. Ett par decimeter av en träpåle är
synlig under en sjöbodsknut. Inga rester av timmerkistor är synliga. Samtliga fönster består av
en båge i liggande format. På sjöbodarnas framsidor syns en hel del sentida rakkantade bräder
på svalarnas timmerväggar som är helt inklädda, även ändtimret. Sjöbodens svale fungerar
som veranda. Trapporna är byggda av tryckimpregnerat virke. Gavelspetsarna som var illa
åtgångna och restaurerades i början av 1980- talet. Man monterade då in oljehärdad board
bakom bräderna. Entrédörrar och armaturer ovanför dörrarna är modern. Innerdörrarna har
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glasade överdelar. Ingen av de ursprungliga sjöbodsinteriörerna har bevarats, innertak saknas
och takåsarna är synliga. Köken är utrustade med kylskåp, vissa har frys, elspis, och vedspis
(ej i bruk). Ytskikten är moderna med träimiterande plastmattor på golven och de flesta
möblerna utgörs av de äldre allmogemöbler som inköptes på 1950- talet. Trappor leder upp
till sovloften. Vatten och avlopp saknas.

SKADOR / ÅTGÄRDER
Stuga 1 - 15
Stuga 1.

Stugan ligger i rät vinkel mot flertalet stugor med gavel vänd mot vattnet och
har ingång vänd mot söder. Den har en något spetsigare takvinkel än övriga
stugor och rymmer invändigt ett sovloft. Stugan är i gott skick.

Stuga 2.

Väggar har skrätt timmer, vissa är rundtimrade. Södra gavelväggen har en
djupare rötskada cirka 1 – 2 dm i omkrets t h om fönstret (ovan). Östra sidan har
vädervittrade väggar men skadorna är ytliga.

Åtgärd:

Renskär skadan t h om fönstret in till friskt virke och ilaga eller halvsula in en
bit torrt friskt trä i samma dimension och utformning som originalvirket. Östra
sidan åtgärdas ej

Stuga 3.

Väggtimret är skrätt. Mellan stuga 3 – 4 har vårsmältning eroderat en v-formad
ränna i den sandiga marken, nära stugornas grundstenar. Södra gaveln har en
punktskada t h om fönstret.
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Åtgärd:

Grundstenen i SO hörnet behöver justeras. Rötskadan t h om fönstret renskäres
och ilagas med torrt friskt virke i samma dimension och utformning som
originalvirket.

Stuga 4.

Väggarnas timmer bär tydliga spår av cirkelsåg (ovan). Det har funnits en
vattensåg på Norrsand, Norrbysågen. Timret har även spår av röd färg som lär
ha målats med överbliven färg från en impregnering av näten. Från förstun är

Stuga 5.

Stugan saknar sjöbod. På västra väggens syllstock har det uppstått kraftiga
rötskador kring gamla skarvar i syllen (ovan). På östra långsidan byttes 4 varv
från marken år 1998. Invändigt syns den nu igensatta dörröppningen mellan
stugan och den tidigare sjöboden.

24
Åtgärd:

Rötskadade delar på västra syllstocken ersättes med friskt virke i samma
dimension och utförande som originalstocken. Traditionella skarvningsmetoder
(hakskarv eller blixtskarv ska användas.

Stuga 6.

Väggarna har skrätt timmer på gavelväggen, i övrigt sågat timmer.

Stuga 7.

Väggarna har skrätt, delvis cirkelsågat timmer. I SO hörnet finns rötskador på
syllen. På södra gavelväggen t v om fönstret på 7 –8 varvet finns också en 4 –5
dm lång rötskada. Östra långsidan har rötskador på syllstocken mot norr kring
äldre skarvar.

Åtgärd:

Östra långsidans rötskadade sylldel ersättes med friskt virke i samma dimension
och utförande som tidigare. Skadan vid fönstret renskäres och ilagas med torrt
friskt virke likt originalet.

Stuga 8.

Stugan saknar sjöbod. Väggarna har skrätt timmer, vissa är rundtimrade. Västra
långsidans rundtimmer är troligen återanvänt. Stugan har inklädda knutar.

Stuga 9.

Stugan saknar sjöbod. Hela östra långsidan består av tättvuxet rundtimmer, vissa
väggar har skrätt timmer. Västra väggen har en skada nertill nära SV knuten vid
en gammal lagning. På södra gavelväggen har fönstret troligen flyttats, kanske
genom avdelning av köket? Stugan har invändigt en spishäll från 1800- talet.

Åtgärd:

Ilaga skadan på västra väggen, vid djupare skada halvsula, med några decimeter
friskt virke i i samma dimensioner och utförande som originalet.

Stuga 10.

Västra väggen består troligen av återanvänt virke med märken av dymlingar.
Östra långsidans södra del har rötskadat virke på 3 – 4 varvet med åtföljande
insektsangrepp.

Åtgärd:

Rötskadat virke på östra långsidan renskäres och ilagas / djupare skador
halvsulas / med friskt torrt virke i samma dimensioner och utförande som
originalet.

Stuga 11.

Väggarna består dels av handbilat, dels av sågat timmer med knutlådor i hörnen.
Det södra gavelfönstret har troligen flyttats eller bytts ut. Invändigt finns en
spishäll från 1889.

Stuga 12.

Denna stuga saknar sjöbod. Stugan som dels har skrätt, dels rundtimmer, är
försedd med knutlådor. Man har pallat upp golvåsarna eftersom hängseljärnen
rostat sönder. På östra väggen blev 5 timmerstockar utbytta år 1996. Invändigt
finns en spishäll.
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Stuga 13.

Den fristående stugan som är högt belägen lär vara fiskelägets äldsta stuga. !996
försågs väggarna med förhydningspapp och blev helt inklädd med stående
bräder. Den västra delen hade timmerstomme (köket) men det mesta av det
gamla timret saknas. Stugans stora f d sjöbod längre ner mot vattnet fungerar
som dansbana och förråd.

Stuga 14.

Stugan saknar sjöbod. Den är liten, uppförd av skrätt timmer som är tjärbränt på
södra gavelväggen och försedd med knutlådor. Bräder på norra gaveln och östra
långsidan byttes år 1996. Gustav Norberg, Sandvikens siste yrkesfiskare, var
född i denna stuga. Invändigt finns en gjutjärnshäll från 1823 inmurad i
eldstaden byggd på 1950- talet.

Åtgärd:

Flytta vildrosbuskage ett längre stycke ut från östra väggen.

Stuga 15.

Stugan ligger längst i öster med långsidan mot norr nära vattnet och en plåtskylt
med texten ”Sandviken”. Väggarna har skrätt timmer, gavelväggen mot väster
byttes ut 1982.

Sjöbod 16.

Byggnaden är den västligaste av sjöbodarna.

Sjöbod 17.

På västra väggen som är rundtimrad, verkar ytvirket någon gång ha renskurits,
troligen på grund av skador.

Sjöbod 18.

Väggarna utgörs av skrätt timmer.

Sjöbod 19.

Väggarna är rundtimrade. På östra långväggen har ytveden renskurits på varv 2
– 3.

Sjöbod 20.

Huset har rundtimrade långsidor men framsidans gavelvägg har skrätt timmer.
Till vänster om ingången står texten ”Gefle” målade i versaler med svart färg.
På västra långsidan är timret vittrat men endast på ytan.

Sjöbod 21.

Sjöboden har rundtimrade långsidor. Resterna av en påle är synlig under NV
knuten. Svalen (”verandan”) har relativt nytt virke.

Sjöbod 22.

Sjöboden har rundtimrade långsidor men framsidans gavelvägg har skrätt
timmer. På östra väggen finns 6 varv med ovanligt långa halsningar (cirka 1
meter). Svalen (”verandan”) har relativt nytt virke.
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Sjöbod 23.

Förrådshus och dansbana
Denna stora fristående sjöbod tillhörande stuga nr.13 inreddes förråd för båtar
och cyklar och dansbana redan 1949 –52. Huset står på stengrund och har delvis
pallats upp med träklossar. På västra väggen varv 7 finns en insektsangripen
rötskada. På södra gavelväggens 14.e varv finns en cirka halvmeter lång
rötskada. Ivändigt har sjöboden öppet åstak, som liksom på de andra sjöbodarna
panelades in 1995. De hade tidigare målad råspont. Brädgolvet lades in på 1950talet och väggarna är täckta med grönmålade träfiberplattor ovanför en rödorangeflammad bröstning av träpanel. Ådringsmålningen utfördes av Fritz
Wågberg i Norrbyn. Utmed ett par väggar finns kylskåp och köksskåp.

Åtgärd:

Rötskadat virke på västra långsidan och några decimeter på södra gavelväggen
renskäres vid ytlig skada / halvsulas vid djupa skador / med friskt torrt virke i
samma dimensioner och utförande som originalet.

Matsalsbyggnaden

Två stora intilliggande sjöbodar ligger nära vattnet och dit man först anländer på vägen till
området. Fiskaren som ägde stuga 1 ovanför sjöbodarna flyttade åren 1905-06 sjöboden
närmast vattnet och återuppförde den intill den övre sjöboden, som sedan tidigare fanns på
platsen, för att starta ett salteri. Åren 1949 – 52 byggdes sjöbodarna samman till en
samlingssal och ”matstuga”. Nuvarande kiosk och köksavdelning byggdes i början av 1980talet mot baksidan av sjöbodarna. Det fanns sedan förut en köksbarack som revs. De moderna
byggnadsdelarna kläddes i liggande gråfärgad panel till skillnad från fiskebebyggelsens delvis
ursprungliga stående panel och är försedd med få moderna fönster. Vid restaureringen
1980/82 var väggarna i behov av underhåll. Särskilt västra väggen hade rötskador och vatten
hade stänkt upp på väggarna mellan de ihopbyggda bodarna. Man bytte då förmodligen ut
brädfordringen och monterade förhydningspapp under. Passagen mellan bodarna tillkom
troligen vid denna tid och en 8,5 meters plåtbeklädd träränna. Man ville belägga golvet i nya
köket med en halksäker plastmatta och bättringsmåla dörrar och fönstersnickerier (Sandvikens
fiskeläge. Restaurerings- och dispositionsförslag, 1979).
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Åtgärder:

Ta fram information om salteriverksamheten på 1920- talet.

Servicebyggnad, bastu, förråd, källare
En samling enkla moderna träbyggnader ligger undanskymda i skogen väster om tillfarten till
fiskeläget och i skogen; servicebyggnaden, bastun, 2 förrådsbyggnader samt en jordkällare.
-

Servicebyggnaden, en grå panelklädd träbyggnad med plåttak från 1989/90, inrymmer 3
duschar, 3 wc och en tvätt- och diskavdelning avsedd för flera personer på en långsmal
takad veranda. Avloppen går till sluten tank respektive infiltration i mark. Byggnaden

-

Bastun är en grå panelklädd träbyggnad med plåttak.

-

Två grå panelade förrådsbyggnader intill bastun är byggda på 1950- talet respektive 1981,
det ena rymmer en vedbod. Där finns även en källare av yngre datum med putsade synliga
tegelväggar inte långt från köksbyggnaden.

-

Mitt på sandstranden bakom raden av stugor ligger en jordkällare murad med
betonghålsten på 1950- talet.

-

Öster om fiskebebyggelsen ligger en oisolerad träbyggnad som fungerar som vedbod /
förråd

-

Två torrtoaletter med plasttak från 1950- talet ligger också öster om fiskeläget. Även
dessa byggnader har grå träpanel.

Åtgärder:
Lämna skyddande buskage mot vägen och fiskeläget framför de sentida
byggnadsenheterna i väster, dock ej inpå husväggarna.
MoDo-stugorna från 1950- talet
Längst uppe i skogsbrynet i söder på relativt långt avstånd från fiskeläget ligger tre stugor på
rad. De är mycket enkla med stående panel, sliten röd slamfärg och vita fönsterfoder och
knutar i tradionell stil. Från stugorna har man en fin utsikt över sandstranden och fiskeläget
nedanför. Fönstren har samma äldre utformning som fiskelägets hus och sadeltaken är täckta
av en sinuskorrugerad eternit. Framsidorna har haft verandor som idag är rivna, delar av
1950- talsinredning, 1950- 60-talstapeter och tidstypiska textilier finns kvar. De används som
förråd och hade kunnat vara intressanta tillskott från semesterhemsepoken om verandorna
hade fått stå kvar. I samband med restaureringen 1979 revs två av stugorna, som var i mycket
dåligt skick på grund av felaktiga byggnadsmaterial. Återanvändbart virke användes för att
laga de återstående två stugorna (Sandvikens fiskeläge. Restaurerings- och
dispositionsförslag, 1979).
Kapellet
(Beskrivning sid.9).
Kyrkan har rektangulär byggnadskropp med sadeltak. Kapellet står torrt på tuktade
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rektangulära kallmurade block av natursten. Fasaderna är i gott skick. De vitmålade väggarna
är täckta av panel med breda bottenbräder och 3 tums lockbräder. Kapellet har tre
tättspröjsade fönster mot stranden i norr och ett fjärde i västra gaveln, men inga fönster åt
söder. De har vitmålade snickerier och 16 rutor i varje båge och är i stort behov av
ommålning, hörnbeslagen har korrosionsskador. Pa västra gavelväggen finns ett flertal plåtar
uppsatta i röstet cirka 20x15 cm stora inmålade i fasadfärgen, som har satts upp på grund av
skador från hackspettar som angripit röstet. Kapellet präglas även invändigt av en
långtgående enkelhet. Inredningen är överlag väl hållen men begränsade målningsskador finns
på altarskrankets överliggare och vissa fönstersnickerier. Väggar och tak är i gott skick och
har en matt vit täckande färgtyp, troligen limfärg eller modern emulsionsfärg. Ett vitmålat
dragjärn monterades åren 1981/82 när sidoväggarna kalvade ut, hanbjälkarna sitter mycket
långt upp i det spetsiga taket. Kapell och klockstapel restaurerades in- och utvändigt i början
av 1980- talet då troligen en ny entrétrappa och trähängränna mot väster tillkom. Klockstapeln
har nya strävor från 1999. Det vitmålade vertikala stolpparet i mitten har avflagnad färg
nertill, östra stolpen är rötskadad.
Åtgärder:
Det finns stort behov av träd- och buskgallring kring kyrka och klockstapel. Grunden ska
hållas ren från växtlighet. Buskarna tätt inpå NO hörnet röjes bort.
Den vitmålade fasaden är i gott skick. Fasad och snickerier, som tidigare är målade med
linoljefärg, ska även i fortsättningen underhållas med ren linoljefärg, smårevor med
linoljespackel. Vid lagningar ska den handsmidda spikar från panelen rätas ut och
återanvändas efter samma mönster på väggen.
Fönstren restaureras och ommålas efter ett linoljebaserat system. Kittkomplettering kan
behövas med linoljekitt. Järndetaljer rostskyddsbehandlas och ommålas med ett linoljebaserat
system. Länsmuseet kan upprätta program för åtgärderna.
Spåntak på kapell och klockstapel är i stort behov av rengöring från nerfallna barr, skräp och
mossa, som binder fukten och i förlängningen orsakar skador på spånen. Spåntäckta takytor
ska penselstrykas med trätjära med 5 – 6 års mellanrum på sydsidorna, 7 – 8 års mellanrum på
mera skyddade ytor för att öka hållbarheten. Spåntakets livlängd kan förlängas
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genom regelbunden sopning av takytorna. Takarbetet kräver stor varsamhet och stöd av
bräder för att inte spånen ska skadas. Det vitmålade vertikala stolpparet på klockstapeln
behöver bättringsmålas. Kontroll av rötskador på benen.

REKOMMENDATIONER FÖR UNDERHÅLL

Grund

Husen står för närvarande torrt på grundstenar. Eventuella rester av pålning eller
timmerkistor som påträffas ska dokumenteras.

Väggar

Använd bräder med varierande bredder, gärna äldre vankantade bräder av friskt
virke vid underhåll av brädväggarna. Ursprungstanken har sedan 1950- talets
reservatsplaner varit en anpassning till fiskelägets ålderdomliga
helhetsgestaltning.
Vid utbyte av rötskadat virke och byggnadsdelar - även i timmerstommen – ska
autentiskt material sparas i det längsta. Timmerväggar som är kraftigt
vädervittrade men stabila kan också brädslås (virkestyp se ovan), särskilt nära
befintlig brädvägg. Endast rötskadade delar får ersättas med virke av samma
dimensioner och utförande som originaldelarna. Eventuella lagningar ska ej
spikas utan utföras med traditionella skarvningsmetoder (exempelvis tappningar,
bladningar, dymlingar, snedskarvar). Snickerier, som tidigare är målade med
linoljefärg, behandlas med ren linoljefärg. Sentida dörrar målas tunt med
halvlaserande linoljebaserad färg i befintlig grå kulör.

Fönster

Ett flertal fönsterbågar med spröjs har behandlats med en svart färgtyp enligt
uppgift med träolja (sannolikt med någon färgtillsats). Snickerierna har tidigare
endast halvoljats och ska behandlas så i fortsättningen. Den svarta färgen är ur
kulturhistorisk synpunkt olämplig.

Tak

Spåntaken ska penselstrykas med trätjära med 5 – 6 års mellanrum på
sydsidorna, 7 – 6 års mellanrum på mera skyddade ytor för att öka hållbarheten.
Spåntakens livlängd kan förlängas genom regelbunden sopning av takytorna.
Takarbetet kräver stor varsamhet och stöd av bräder för att inte spånen ska
skadas. Särskilt mot söder där solen skadar ligninet i träet.

Järndetaljer Exempelvis dörrarnas trycken och beslag målas med svart linoljefärg.
Korrosionsskador rostskyddsbehandlas (borstas, slipas, tvättas med alkaliskt
rengöringsmedel och sköljs noggrant i rent vatten, målas med zinkrik grundfärg
eller enligt särskilt rostskyddsfärgssystem likvärdigt med blymönja), därefter
med linoljebaserad färg.
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ALLMÄNNA ÅTGÄRDER OCH KULTURHISTORISKA RIKTLINJER
-

Genom att man efter fjärrfiskets avlutande lyckades finna ett nytt användningsområde och
genom tidig myndighetsmedverkan har samtidigt fiskelägets äldre karaktär och kollektiva
prägel kunnat bevaras genom tiderna. Det är viktigt att området inte styckas upp i
fritidstomter till privat försäljning. En önskvärd utveckling är att området bibehålles av en
enda ägare, som är intresserad av att bevara den enhetliga bebyggelsen och samtidigt har
intresse av att människor kommer dit (identitetsvärde och tillgänglighet, se avsnittet
KULTURHISTORISKA VÄRDEN).

-

Sandvikens fiskeläge är idag en ovanlig motpol till den urbana utveckling som skett i
Ulvöhamn och andra fiskelägen i länet. Kulturarvet Sandviken är en tillgång som har
betydelse för den regionala utvecklingen, vilket ligger i linje med länsvisionen
Västernorrland ger möjligheter och mångfald. Det unika fritidsboendet och
rekreationsmöjligheterna har en tydlig koppling till Livskvalitet och Livsmiljö; teman som
lyfts fram i länets kulturmiljöprogram (Utsikt mot framtiden – nya perspektiv s. 40-45)
och är ett gott exempel på länets miljöstrategi för en ekologiskt hållbart samhälle som har
potential för en samordning med miljösektorn. När fiskeläget i Sandviken började
utnyttjats som semesteranläggning ansågs området unikt jämfört med boende i en vanlig
stugby. En ”…väsentlig del av atmosfären bygger på den välbevarade miljön och
enkelheten i boendet” ansåg nuvarande Riksantikvarien Inger Liliequist inför en
upprustning (brev från Länsstyrelsen Västernorrland till MoDo Paper AB 1993-11-10).
Ulvöhamn kan i stället ses som ett komplement till Sandviken.

-

En kommunal områdesplan för området är också angelägen som en förstärkning av
områdets skydd.

-

En vårdplan bör upprättas för området i samråd med Länsmuseet Västernorrland.

-

Träklossar (exempelvis under sjöbodarna) som hörnstenar under sjöbodarna ska ersättas
med natursten. Tryckimpregnerat virke (sjöbodarna) ska undvikas.

-

Fönster och dörrar, som tillkom i och med fiskelägets nya funktion som semesterhem på
1950- talet, hör samman med denna viktiga period och bör betraktas som intressanta
tillägg i fiskelägets senare historia. De smälter väl in i de äldre exteriörerna och
understryker den enhetliga kollektiva prägel som fiskeläget alltid har haft samtidigt som
de representerar byggnadernas nya identitet.

-

De f d intilliggande sjöbodarna som sedan 1950- talet utgjort matsalsbyggnad kan vara en
intressant att utgångspunkt för information om salteriepoken och verksamheten i dessa
byggnader. Här finns även möjligheter för fritidssektorn att upplysa om möjligheter för
exempelvis fisketurism.

-

Information om fjärrfisket borde utarbetas och eventuellt kompletteras med en etnologisk
undersökning om fisket / intervjuer av personer bosatta på Ulvön. Kunskaper om
immateriella företeelser som tradition, könsroller och mentalitet är relativt bristfälliga
inom länets maritima kulturmiljöer (Utsikt mot framtiden – nya perspektiv s. 20).
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-

Informationstavlor ska ej monteras på husens väggar. En informationstavla för detta
ändamål finns nu uppsatt. Därutöver bör kulturturistiska broschyrer utarbetas, som
förslagsvis läggs ut i matsalsbyggnaden.
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