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HOLM-BJÖRKÅ [Y 47]

400-1000-tal 12-1300-tal 1700-tal 1800-tal 1900-tal

Holm-Björkå är ett område med mycket lång kontinuitet av människors liv på platsen. De fyndrika och omfattande 
gravarna, Överlännäs kyrka och de stora gårdarna talar för att området har haft hög status och varit en betydelsefull 
plats för trakten sedan  förhistorien. Den bördiga jorden och närheten till älven har haft stor betydelse för områdets 
position under historien.

Landsvägen följer samma sträckning som vägen 
genom landskapet har haft sedan 1700-talet vilket 
gör att det historiska rörelsemönstret kan upplevas 
än idag.

Holm-Björkå har ett typiskt bebyggelsemönster för ett område där människors liv har kretsat kring en storbondgård och senare också industri. 
Bebyggelsestrukturen berättar om bygdens sociala kontraster. Storgårdarna dominerar, placerade centralt i det öppna landskapet och i samma höjd som 
Överlännäs kyrka. Torp, arrendegårdar och aretarbostäder ligger mer perifert i gränsen mellan inägor och skogsmark.
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Motivering
Centralbygd. Holm-Björkå är ett område som har haft hög status som en agrar huvudbygd från järnåldern och fram till 
Centralbygd. Holm-Björkå är ett område som har haft stor betydelse som agrar huvudbygd från järnåldern och fram till vår 
tid. I området finns fornlämningsmiljöer och kyrkomiljö med ett karaktäristiskt läge vid älven samt Holms säteri som visar 
hur bygden under mycket lång tid präglats av hur samhällets elit verkat på platsen. Den övergripande bebyggelsestrukturen 
berättar om funktionella samband och sociala skillnader som funnits mellan de stora gårdarna i området och arbetarbostäder, 
arrendegårdar och torpställen. (Centralbygd, fornlämningsmiljö, odlingslandskap).

Uttryck för riksintresset
Gravfälten vid Holm, Björkå och Rödhammaren från yngre järnålder i nära anslutning till Ångermanälven. Det öppna, flacka 
landskapet som skapar vida utblickar och fria siktlinjer över odlingslandskapet, bebyggelsen och ner mot älven. Holms säteri 
med park utgör Norrlands enda säteribildning. Björkå herrgård, Lännäs gård och Överlännäs kyrka med dominerande lägen i 
landskapet på rad och på samma höjd i förhållande till älven. Allékantade vägar som markerar säteriets makt och särställning 
i området. Arbetarkasernerna, arrendegårdarna och torpställena längs med Holmstabergets fot. Vägnätet som binder ihop 
landskapets olika historiska funktioner.


