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Nora-Rossvik [Y 24]
Detta är en värdebeskrivning som ska förklara och förtydliga värdena
inom riksintresset.

Id: Y 24
Namn: Nora-Rossvik
Kommun: Kramfors
Socken: Nora
Huvudsaklig karaktärstyp:
Fornlämningskoncentration
Andra karaktärstyper: Fornlämningsmiljö,
Sockencentrum, Världsarv

Riksintressebeskrivning beslutad av RAÄ 2018:
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.
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Utbredning och landskap: Området sträcker sig på båda sidor om Norasundet/Kyrksundet och
förlängningen söderut genom Sursundet till Norafjärden samt mellan byarna Salteå i nordöst och
Skullersta i sydväst. E4 passerar genom områdets västra del. Genom områdets centrala delar går
också väg 825. Det är ett mjukt kuperat och öppet odlingslandskap med sockenkyrkan i centrum och
bebyggelsen delvis samlad i de gamla byarna i eller i anslutning till odlingsmarken.

Utdrag från RAÄ ordlista med landskaps– och miljötyper:
Sockencentrum: Närmiljö successivt framvuxen kring sockenkyrka och prästgård och i idealfallet
innefattande sockenstuga, klockargård, fattigstuga, skolhus, tiondebod, sockenmagasin och
kyrkstallar. I övre Norrland dessutom förbundet med Kyrkstad. Sockencentra utgör ett specialfall av
Administrativ centralort (jfr d o) och har i många fall utvecklats till sådana genom att dra till sig
världsliga centralfunktioner. (Jfr Bygdecentrum).
Fornlämningsmiljö: Miljö vars kulturhistoriska betydelse främst konstitueras av fasta
fornlämningar, deras relation sinsemellan och till naturmiljön.
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Riksintressets värden:
•

Ett sockencentrum med lång kontinuitet.

•

En av Ångermanlands tätaste järnåldersbygder, med ett stort antal välbevarade fornlämningar
i karaktäristiska lägen i landskapet.

Riksintresset Nora-Rossvik är en bygd som har haft en central ställning sedan järnåldern. Nora är en
av Ångermanlands äldsta socknar. Medeltida handlingar visar att den både var stor och välbärgad.
Den stora mängden järnåldersgravar vittnar om att området har haft betydelse redan under
förhistorisk tid. Bra strategiska hamnlägen, närheten till Ångermanälvens mynning och bördiga
sedimentjordar har givit förutsättningar för bygdens etablering och tillväxt både ur ett jordbruksoch handelsperspektiv. Flera av ortnamnen har järnåldersdateringar. I trakten har vikingatida
silverskatter upphittats. Norrstigen, den gamla riksvägen, passerar genom området.
Bebyggelsen ligger nu som då på höjder intill den bördiga odlingsmarken. Kyrkan har en central
plats i ett tämligen öppet och mjukt kuperat landskap vid Norasundet/Kyrksundet. Detta sund var
tidigare den inre delen av en fjärd som hade förbindelse med havet under förhistorien fram till
medeltiden.

Så här syns riksintressets värden i landskapet:
Gravarna – rösen, stensättningar, gravhögar – och gårdarna från järnåldern visar genom sin
utbredning ett anläggningssätt som verkar ha haft ett mycket starkt genomslag under forntiden. De
synliga fornlämningarna pekar ut rester av mänsklig aktivitet på ett pedagogiskt sätt och med
betoning på bosättningsmönster och begravningstradition, från förhistorien genom medeltid till
dagens bebyggelse. De mer osynliga spåren markerar områdets betydelse genom generationerna,
exempelvis de gamla ortnamnen, de många silverskatterna, de upphittade lösfynden, de gamla
vägarna och farlederna samt de skriftliga källorna, som berättar om socknens långa och förmögna
historia. För att det fortsatt ska kunna gå att avläsa riksintressets värden är det viktigt att värna om
att landskapet hålls öppet.
Fornlämningarna i landskapet
De synliga lämningarna från järnåldern utgörs framförallt av gravar. De flesta är högar och
stensättningar, både ensamliggande gravar och gravar samlade i grupper eller i större gravfält. Här
finns också enstaka storhögar. Flera av de gravar som i dag ligger ensamma kan ha tillhört ett större
område, där man av erfarenhet vet att många gravar har odlats eller grävts bort. De flesta gravarna
ligger på den sandiga moränmarken, oftast i anslutning till nuvarande bebyggelse, på tomtmark eller
i kanten av den öppna odlingsmarken. I anslutning till gravarna har järnålderns gårdar legat. Dessa
lämningar är för det mesta bortodlade eller har förstörts i generationer när ny bebyggelse har anlagts
på de gamla gårdsplatserna. På ett par platser är fornlämningarna förtätade och märks tydligt.
Trots att området har en stor mängd gravar så speglar det inte hela befolkningen här under
järnåldern. Det brukar sägas att max en person per generation har gravlagts på gårdens egna
gravfält. Det som gjorde att en individ fick en tydligt markerad grav var kanske ålder eller uppnådd
status. Medan övriga kanske grävdes ner i vanliga jordgravar utan att platsen markerades.
Prästbordet
Vid Nora prästbord (prästbord är den odlingsmark som försörjde prästerna) intill Noras före detta

Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19
Telefon: 0611-34 90 00

E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Detta material är framtaget i samband med länsstyrelsens översyn av riksintresseområden för kulturmiljövården under 2014. För mer information eller frågor kontakta Samhällsbyggnadsenheten eller gå in på länsstyrelsens webbplats under Samhällsplanering och kulturmiljö.

4

skola och prästgård finns ett 30-tal högar och stensättningar samt tre grunder efter järnåldershus
och rester av gamla åkrar. Här syns tydligt kopplingen mellan järnåldersgården och dess närhet till
gravarna. En av högarna har ursprungligen varit 27 meter i diameter och brukar då kallas för
storhög. Dessa storhögar sägs visa det högsta sociala skiktet under folkvandringstiden och ligger ofta
nära vattenleder. En tolkning är att det goda handelsläget gjorde att en maktelit kunde behärska inoch utfarten till inlandsbygderna vattenvägen och därigenom skaffa sig både inflytande och välstånd.
Området är delvis stängslat och betas årligen så fornlämningarna syns tydligt. Vid flera gravar och
huslämningar står röda informationsstolpar. Härifrån har man en bra utblick över kyrkan, det
uppgrundade Sursundet, odlingsmarken och nuvarande bebyggelse. Man får också en bra utblick
över de höjder i landskapet där det finns både gravar och tidigare gårdar.

Holshögen
Det finns flera större gravhögar inom riksintresset. En av dem har till och med ett namn, Holshögen.
Det är en stor gravhög, två meter hög och 18 meter i diameter. Regionens högar och stensättningar är
vanligtvis sällan större än tio meter. Runt byarna Hol, Rossvik och Folkja finns en koncentration av
gravhögar. Flera av dem ligger på tomtmark, vilket skulle kunna tyda på att gården har varit i bruk
sedan järnåldern.
Silverskatter
I länet har ett trettontal vikingatida silverskatter upphittats. Fyra av dem fanns i eller i anslutning till
riksintresset Nora-Rossvik, vilket också visar att området har varit förmöget. I Rossvik och
Bredsätter påträffades två silverskatter som innehöll silvermynt, arm- och halsringar. I byn Frök
hittades en silverskatt med 373 vikingatida silvermynt och i en åker ovanför Tjärnedsviken hittades
en nedgrävd silverskatt på 1860-talet, troligen även den från vikingatiden.
Ortnamnen
Det finns flera byar med ortnamn som pekar på att byarna är mycket gamla. Sammansatta ortnamn
med ändelsen -um/om/em – som betyder hem eller gård – brukar åldersbestämmas till början av
vår tideräkning, år 0. Nora (som tidigare stavades Norum), Torrom, Salom och Grötom är exempel
på sådana byar. Lite yngre – från folkvandrings- och vikingatiden – är de ortsnamn som slutar med
ändelsen -sta som troligtvis betyder ställe eller plats. Förleden i bynamnet är ofta ett förnamn som
kan syfta på den person som röjde och byggde gården, exempelvis Ärsta och Kallsta.
Bronsålder
På en höjdrygg norr om Rossvik och vänd mot Sursundet ligger en grupp bronsåldersgravar. De är
daterade efter form, läge och höjd över havet. Bronsåldersgravarna har en stark koppling till vattnet
och är uppförda för att synas väl från de omgivande vattenvägarna. I dag är de rätt så svåra att se,
eftersom de delvis är utrasade och helt eller delvis övertäckta av mossa.
Medeltida spår
Mitt i socknen ligger Nora kyrka. Den uppfördes år 1806 och ersatte en medeltidskyrka från 1200talet som med största sannolikhet låg på samma plats. Enligt skriftliga källor var den gamla kyrkan
liten, mörk och obrukbar. Dopfunten i gotländsk sandsten är från 1200-talet och kommer
förmodligen från den gamla kyrkan.
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Norrstigen, den gamla riksvägen som i princip följer väg 825, går genom riksintressets centrala delar
och länkar samman byarna från Folkja via Hol till vägskälet vid kyrkan, där det står en milstolpe av
gjutjärn. Norrstigen fortsätter sedan mot Grötom och Salteå.
Inom riksintresset finns också två områden med troliga medeltida bebyggelselämningar. De ligger på
höjder i byarna Bredsätter och Berge. På den gamla gårdstomten i Bredsätter finns grunder efter
flera hus och gamla åkrar. På storskifteskartan från år 1768 benämns området för Gammel
Gårdsbacken. Här finns inga bebyggelsesymboler så gårdstomten verkar ha övergivits före skiftet och
karteringen. Ett gravfält från järnåldern ligger 35 meter söder om området, vilket antyder ett äldre
skede av samma gård. Även från den här platsen har man utsikt över landskapet med kyrkans
centrala läge och bebyggelsen på höjderna ovanför de öppna odlingsmarkerna. Det går också att se
prästgården och grav- och boplatsområdet vid Nora prästbord.
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