GUDMUNDSTJÄRN [Y 13]
Motivering
En välbevarad ensamgård berättar om ett nybygge anlagt på 1700-talet, långt utanför de
mer etablerade jordbruksbygderna, som utvecklades till ett skogshemman i bruk fram till
1940- talet. Bebyggelsemiljön visar hur ett självhushåll i skogsbygden kunde vara organiserat
och är samtidigt ett bra exempel på det norrländska månghussystemet.

Uttryck för riksintresset
Gårdens välbevarade byggnader, alla med sin egen funktion. Utsikten från gårdens höga läge, ner över tjärnen och odlingslandskapet
samt de omgivande, täta skogarna. Den karaktäristiska gårdsstrukturen med boningshusen placerade i vinkel intill varandra
och ekonomibyggnaderna oregelbundet placerade omkring. Torplämningarna i typiska lägen intill skogskant. Det hävdade och
ålderdomliga odlingslandskapet som omger gården med indelningar och ängslador. Fäboden Högsåsbodarna, med stigen till
Gudmundstjärn samt stigar ut till omgivande skogsmark.

Ett stort antal byggnader är
bevarade, var och ett uppfört
för en specifik funktion.
Husen är till största del
timrade, med gråskimrande
omålade fasader och spåntak.
Mangårdsbyggnaderna och
bagarstugan ligger högst på
tunet, vinklade gentemot
varandra. Runt om ligger
gårdens övriga byggnader,
oregelbundet placerade.
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Gudmundstjärn har ett typiskt
läge för ett nybygge och
självhushåll, isolerat mitt ute i
skogsbygden. Gården ligger högt
med utsikt ner över tjärnen och
de omgivande skogarna. Ett
öppet kuperat odlingslandskap
med gärdsgårdar och ängslador
omger gårdsbebyggelsen. Miljön
ger en bild av hur livsvillkoren
för de familjer som bosatte
sig i skogen, avskilt från
bygemnskapen kunde se ut.

Från Gudmundstjärn leder en stig norrut, genom skogen, upp på
Högåsen och till gårdens fäbod, med fyra byggnader bevarade.
Fäboden ligger avskillt på en höjd med stigar som leder ut i de
omgivande skogsmarkerna.
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