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Motivering
Fornlämningskoncentration i en av de tätaste järnåldersbygderna i Ångermanland som tillsammans med
sockencentrum från medeltid visar på en lång kontinuitet i bebyggelse och markanvändning. Gamla
ortnamn, vikingatida silverskattfynd och medeltida spår i ett öppet odlingslandskap förstärker områdets
historiska betydelse. (Fornlämningskoncentration, sockencentrum) (Världsarv).

Uttryck för riksintresset
I sluttningarna och på höjderna i kanten av den öppna odlingsmarken vid Norasundet och Sursundet finns ett
stort antal fornlämningar från järnåldern. De utgörs till stor del av gravar i form av gräsbeväxta högar och
stensättningar som ligger såväl ensamma som i smågrupper och samlade i gravfält. Här finns också enstaka
storhögar, husgrunder och husgrundsterrasser. Spår av det forntida agrara landskapet syns i form av röjda
stenfria odlingsytor och röjningsrösen (fossil åkermark). Belägna på en höjd vid Rossvik vänd mot Sursundet finns
också gravar i form av stenrösen och stensättningar från bronsåldern. Den äldre vägsträckningen syns tydligt i
det öppna odlingslandskapet. Strategiskt placerad i områdets centrum och det nu uppgrundade sundet ligger
sockenkyrkan från 1806 som föregåtts av en medeltida kyrka uppförd på 1200-talet.

Järnålder
Medeltid
Norasundet var tidigare den inre delen av en fjärd som under förhistorien fram till medeltiden stod i förbindelse med havet. De strategiska hamnlägena, närheten till Ångermanälvens mynning och bördiga
sedimentjordar har gett förutsättningar för bygdens etablering och tillväxt både ur ett jordbruks- och handelsperspektiv
Den stora mängden
järnåldersgravar vittnar om att
området varit av vikt redan under
förhistorisk tid. I anslutning till
gravarna har järnålderns gårdar
legat, vilket är särskilt tydligt vid
Nora Prästbord.En koncentration
av gravhögar finns ocksp kring
byarna Hol, Rossvik och Folkja

Nora kyrka som ersatte en
medeltidskyrka från 1200-talet,
har en central plats i landskapet
och ligger mitt i socknen.
De många ortnamn daterade
till järnåldern, vikingatida
silverskatter som upphittats,
skriftliga källor, gamla vägar och
farleder berättar gemensamt om
områdets stora betydelsse genom
generationer.

Idag

På en höjdrygg norr om Rossvik
vänt mot Sursundet ligger en
grupp med bronsåldersgravar.
Bronsåldersgravarna har en
stark koppling till vattnet och är
uppförda så de var väl synliga från
de omgivande vattenvägarna

I byarna Bredsäter och Berge
ligger områden med medeltida
bebyggelselämningar, grunder
efter flera hus och gamla åkrar.
Bebybggelsen, då som nu, är
lokaliserad till höjdlägen intill den
bördiga odlingsmarken. Området
i Bredsäter är också en plats som
ger en bra översikt över landskapet
omkring Norasundet.
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