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Karta 1. Den bIA pilen markerar det nya läget för poseament och milstolpe.

Karta 2. Platsen för det rekonstruerade postamentet och den nygjuma stolpen.

Antikvarisk kontroll vid flyttning av milstolpe

Inledning
Med tillstånd av Länsstyrelsen i Västernorrlands län har Länsmuseet
Västernorrland genomfört en flyttning aven milstolpe från fastigheten NätraBölen 1:34,2, i Nätra socken, till FolkJa 3:1. Nora socken. Flyttningen
föranleddes av att den i Nätra socken på lokalen Räa 148 uppsatta stolpen.
ursprungligen kom från Folkja (Raä 245) varifrån den 1966 flyttades in till
Länsmuseet Västernorrland. inventarienr. M4737. Fram till dess förvarades
stolpen på en loge (se bilaga 1).
Av okänd anledning kom stolpen att förlora sin proveniens och efter
förfrågan från Göran Ullberg. Härnösand, överlämnades stolpen för all ingå i
en rekonstruerad miljö. för lokalen Raä 148. Närra socken. Axel Nordlöf i
Folkja uppmärksammade detta och klargjorde alt stolpen hörde hemma i
Nora. Efter begäran från denne samt senare även Knut Åkerlund beslutades
au stolpen skulle återföras till Nora socken.
Del nu genomförda arbetet har bekostats av Länsmuseet Västernorrland och
genomfördes i två etapper. dels 2002.09.05 samt 2003.07.31. I arbetet
2002.09.05 deltog personal från Länsmuseet samt Axel Nordlöf, Folkja.
2003.07.31 genomfördes arbetet av personal från Länsmuseet. Rappon har
sammanställts av Pia NykviSl.

Syfte och metod
Syftet har varit atl återföra den milstolpe som 1966 togs i förvar på
Länsmuseet tillbaka till sin plats i Folkja. Nora socken. I samband med an
fornlämningslokalen 1994 besiktades av Marianne Lönn, Länsmuseet
(Länsmuseets Dnr 573-94) och Gunnar Larsson. Vägverket. beslutades att
fundament samt slOlpe skulle sättas upp vid väg 742 så nära ursprunglig plats
som möjligt efter det att nya E4 byggts klar och 742 justerats i sin sträckning.
Arbetet har innefattat följande:
Etapp J 2002.09.05

•
•
•
•
•

Besiktning av fornlämning
Nedmontering och flyttning
Iordningställande av ny plats för postament och milstolpe
Uppbyggnad av nytt postament
Fotodokumematlon

Etapp 2 2003.07.31

•

Gjulning av ny stolpe

•

Rekonstruktion av postament

•

Uppsättning av stolpe

•

ForodokumemaUon

Genomförande
I samråd med Vägverket Region Min samt Länsstyrelsen i Västernorrlands län
uppfördes ett nytt postament intill befintlig väg 742, ca 20 ffi Ö om tidigare
angiven plaLS för milstolpen (karta.!). Sten till postament tillhandahölls av
Axel Nordlöf, Folkja. En ny stolpe har &jUlles och satts upp i det av Göran
Ullberg konstruerade postamentet (Raä 148) på fastigheten Nätta-Bölen 1:34
(Skuleskogen), Nätta socken.

Framtida åtgärder
Efter det att stolpen flyttats har framkommit tveksamhet vad gäller den
ursprungliga platsen för milstolpen. Enligt en äldre lantmäterikarta från år
1772. vilken tillhandahölls av Knut Åkerlund. har en helmil varit placerad på
lokalen Raä 247 och en kvartsmil på den nu aktuella platsen. Raä 245.
Möjligen har en sammanblandning. eventuellt flyttning, av stolpen till den nu
utpekade platsen skett tidigare. l äldre anteckningar utpekas den nuvarande
lokalen som platsen för stolpen (se bilaga). Någon kvartsmilslolpe av aktuell
typ har ej förvarats på Länsmuseet. Alternativt kan stolpen i framtiden flyttas
till Raä 247 enligt kartan 1772 eller en upplysningsskylt sättas upp Intill Raä
245. Vad gäller Raä 148 bör vägen samt området omkring rÖjas från sly.

Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens dnr 432-4203-02
Länsmuseets dm 2000/00032

Län:
Landskap:
Kommuner:

Västernorrland
Ångermanland
Kramfors och Örnsköldsvik
Nara och Närra
FOlkJa 3: l och Nätra-Bölen 1:34
Nara Raä 245, Närra Raä 148

Socknar:
Fastigheter:
Fornlämningsnr:
Fornlämningstyp: Milstolpe, postament

Kartor
Karta l

Kana 2

Utdrag ur Ekonomiska kartan
Utdrag ur Ekonomiska kanan

Bilagor
FOlodokumentation vid flyttning och uppsättning av milstolpar
Objektbeskrivningar
1)änsleanteckning

Fotodokumentation
Etapp 1

Milstolpens placering
intill gamla
kuscJandsvägen på

SkuJeskogen, Raä J 48. Foto
mOl S.

Mi/sco/pen före flyttning. f

bakgrunden syns en äldre
sträcka av den gamla
riksvägen. Foto mot V.

Milstolpen har lyfts av
postamentet. Raä J 48.
Foto mot N.

Stenar har lyfts av
[dm postamentets N
dej for all lossa
milstolpen. I
bakgruden syns
gamla
kusl1andsvägen. Foto
motO.

Röjning och
markarbete inför
uppförande av nytt
postament och
montering av milstolpe
i Folkja. Nara socken.
Forornot NÖ.

Med hjälp av traktor
fraktas stenar till
postament. Foto mot

V.

Etapp 2

Den nygjutna stolpen

sätes upp J
Skuleskogen (NätraBöjen).

Stolpen särts pll plats
och postamentet

rekonstrueras. Foto
mOl

NY.

Den nygjuma stolpen

{JA plats. Foto mot NV.

Stolpen i Skuleskogen SlM
intill gamla kustlandsvägen.
Den röda pilen markerar
platsen för lokal Raä 148.
Området har awerkats men
inte röjts. I förgrunden
kusliandsvägen. PI1 båda
sidor om denna vägresr finns
tllerJigare generationer
..agar. FOl mOl S.

Etapp 2 2003.07. 3 J
•

Gjuming av ny stolpe

•

Rekonstruktion av postament

•
•

Uppsättning av stolpe
Forodokumemalion

Genomf6rande
I samråd med Vägverket Region Mitt samt Länsstyrelsen i Väsrernorrlands län
uppfördes ett nytt postament intill befintlig väg 142, ca 20 ffi O om tidigare
angiven plats för milstolpen (kana. l) . Sten till postament tillhandahölls av
Axel Nordlöf. Folkja. En ny stolpe har gjuUts och sans upp i det av Göran
Ullberg konstruerade postamentet (Raä 148) på fastigheten Nätra-Bälen 1:34
(Skuleskogen), Nätra socken.

Framtida åtgärder
Efter det att stolpen flyttats har framkommit [Veksamhet vad gäller den
ursprungliga platsen för milstolpen. Enligt en äldre lantmäterikarta från år
1772. vilken tillhandahölls av Knut Åkerlund, har en helmil varit placerad på

lokalen Raä 247 och en kvartsmil på den nu aktuella plarsen. Raä 245.
Möjligen har en sammanblandning, eventuellt flyttning. av stolpen till den nu
utpekade plarsen skett tidigare. I äldre anteckningar utpekas den nuvarande
lokalen som platsen för stolpen (se bilaga). Någon kvartsmilstolpe av aktuell
typ har ej förvarats på Länsmuseet. Alternativt kan stolpen i framliden flyttas
till Raä 247 enligt kartan 1772 eller en upplysningsskylt sättas upp intill Raä
245. Vad gäller Raä 148 bör vägen samt området omkring röjas från sly.

Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens dnr 432-4203-02
Länsmuseets dnr 2000/00032
Län:
Landskap:
Kommuner:
Socknar:
Fastigheter:
Fornlämningsnr:
Fornlämningstyp:

Västernorrland
Angermanland
Kramfors och Örnsköldsvik
Nora och Nätra
Folkja 3: l och Nätra-Bölen 1:34
Nora Raä 245. Nätra Raä 148
Milstolpe. postament

Kartor
Karta l

Kana 2

Utdrag ur Ekonomiska kanan

Utdrag ur Ekonomiska kartan

Bilagor
Forodokumemation vid nyltning och uppsätlJling av milstolpar
Objektbeskrivningar

Tjän5teamecknlng

