
UMEÅ 

HÄLLRISTNING NORRFORS 
Hällristningarna vid Norrfors i Umeälven upptäcktes 1984 och är belägna på hällar. När 
ristningarna gjordes för ca 4 000 år sedan var hällarna en ö vid älvens mynning i havet. 
Kanske var området kring ristningarna en samlingsplats under sommarmånaderna när 
laxen gick till. De ristade figurerna föreställer främst älgar, men även skepp och 
människor är avbildade. 

 
Några figurer är ifyllda med röd färg. 

HITTA HIT  

Norrfors ligger ca 15 km NV om centrala Umeå. Följ E 12:an mot Vännäs ca 1,2 km och 
sväng höger enligt skyltningen. Följ grusvägen mor SÖ från parkeringen och gå ca 500 
m. Sista delen av stigen består av en ramp.  

 

 

 

 

 



RÖSEN OCH KOKGROPAR I RÖBÄCK 

I området söder om Röbäck finns ett flertal gravar från bronsålder varav några har 
undersökts av arkeologiska institutionen. På det sandiga området nedanför gravfältet 
finns flera kokgropar och även samiska härdar. Kokgroparna har daterats till perioden 
700 – 400 f. Kr. Härdarna är troligen från perioden 1600 – 1700-talet då det på äldre 
kartor finns benämningen Lappmanskläppen för platsen. Arkeologiska institutionen vid 
Umeå universitet bedriver fortsatt utgrävningar i området i undervisningssyfte. 

       
På moränåsen ligger flera stensättningar på rad. 

 

  
Profil genom rund kokgrop                
 
HITTA HIT  

Röbäck ligger längs vägen mellan Umeå och Gräsmyr. Sväng mot Röbäck på 
Härvelvägen, sväng höger vid affären och följ Skravelsjövägen ca 100 m, sväng vänster 
mot Idrottsplats och skola. Följ Sönkmyrvägen förbi skolan till parkeringen. Gå söderut 
mot elljusspåret. Lämningarna är skyltade. 

http://swp.cartesia.se/VBM/default.aspx?karta=VBM&X=1756895,15&Y=7216827,75&Z=15689&vw=Fornv%c3%a5rdsprogram
http://swp.cartesia.se/VBM/default.aspx?karta=VBM&X=1756895,15&Y=7216827,75&Z=15689&vw=Fornv%c3%a5rdsprogram


RÖSEN VID FISKSJÖN 

På Rösberget sydväst om Fisksjön finns 10 gravrösen från bronsålder. När rösena 
anlades gick havet ända hit. Under årens lopp har många av rösena plundrats i jakt på 
förmodade skatter. Därför är den stenkista som finns i mitten av rösena synlig i några av 
gravarna. 

 
Rösena är placerade på krönet av berghällarna 

 

 
Stenkista i ett av rösena 

HITTA HIT  

Fisksjön ligger S om Umeå längs vägen mellan Stöcksjö och Norrmjöle. Sväng mot 
Bussjön och kör ca 8,3 km. Stigen börjar på västra sidan av vägen och går i en ca 2 km 
lång båge förbi flera av gravarna och kommer ut på vägen längre söderut. 

 



 

SÄVAR BRUK 

Här vid Sävarån finns resterna efter det järnbruk som bröderna Per och Erik Forsell 
anlade 1804. Eftersom det inte fanns några lokala järnfyndigheter fick man samtidigt rätt 
att upphandla 750 skeppund (127 ton) tackjärn från Bergslagen. Bruket bestod av en 
stångjärns- och manufaktursmedja som tillverkade spik, hästskor och hästskosöm och 
var i drift till 1865 då bruket avvecklades. Från bruket transporterades järnvarorna ut till 
lastageplatsen i Skeppsvik längs Sävarån för vidare transport på fartyg ut i världen. 

 

 

HITTA HIT  

Sävar samhälle ligger ca 17 km NÖ om Umeå längs E4:an. Sväng mot Sävar vid 1:a 
avfarten, sväng vänster mot Sävar och kör ca 300 m och sväng höger mot centrum. 
Lämningarna efter järnbruket ligger på norra sidan av bron som går över Sävarån i 
centrala Sävar. 

 

 

 

 

 



SKEPPSSÄTTNING MJÖSJÖN 

Här vid Mjösjön ligger Sveriges nordligaste skeppssättning. På gravfältet finns även två 
gravrösen från bronsåldern. Under forntiden var höjden en ö i havet; på grund av 
landhöjningen befinner sig nu fornlämningen på fastlandet, flera kilometer från kusten. 
Skeppssättningen och rösena är inte undersökta men rekonstruerades på 1970-talet. 

  

HITTA HIT  

Sjön Mjösjön ligger ca 12 km SÖ om centrala Umeå. Kör väg nr 531 mot Holmsund, inte 
E12:an, sväng vänster vid skylt mot Sävar och Skeppssättning, kör ca 1,3 km sväng 
vänster vid skylt Rösen (efter Smultronstället), parkera och gå ca 150 m västerut mot 
höjden med gravarna. 

 

 

 

 

 

 



ÖVRE BRUKET, HÖRNEFORS 

År 1775 fick handelsman Olof Biur i Umeå tillstånd att uppföra en manufaktursmedja vid 
Hörneå by för smide av hästskor, liar spik mm. Stångjärnet inköptes från Bergslagen. Ca 
10 år senare lät handelsfirman Åberg & Grahn uppföra en stångjärnssmedja tre km 
uppströms manufaktursmedjan. Därmed fick brukets olika platser övre och nedre bruket. 
Vid de ryska härjningarna 1809 drabbade nedre bruket och 1872 brann övre bruket. Det 
byggdes dock upp igen men lades ned 1902. 

 

 
Slagg syns fortfarande under gräset 

HITTA HIT  

Hörnefors ligger ca 2,5 mil SO om Umeå längs E4:an. Sväng norrut mot Häggnäs vid 
avfart Ö om Hörneån, kör ca 1,1 km och parkera vid sommarhemmet. Följ skyltarna 
västerut och gå över Hörneån. Platsen skyltad. 

 

 



ÖDEKYRKOGÅRD, HOLMÖN 

För att Holmöborna skulle slippa åka den långa vägen till Backens kyrka bildades Holmö 
kapellag 1802. Den första kyrkan som byggdes var ett åttkantigt träkapell som kallades 
Helena Elisabet efter fru Grahn som skänkt nattvardssilvret. När den nya kyrkan stod 
klar 1895 övergavs kyrkogården. Kyrkan flyttades till Gammlia i Umeå 1957. 

 

HITTA HIT  

Ödekyrkogården ligger på Holmön mitt i bykärnan. Hänvisningsskylt finns vid avfarten till 
Berguddens fyr. 

 

 

 

 

 

 

 



ÖSKÄRSKYRKOGÅRDEN, HOLMÖN 

Öskärskyrkogården har benämningen Orrskärs kyrka på äldre kartor. Det är troligen 
platsen för ett medeltida kapell. Längs Norrlandskusten fanns ett flertal hamnar med en 
dagsetapps mellanrum anlagda under medeltiden. I hamnarna fanns även små kapell. 
Vid undersökningar i början av 2000-talet påträffades ett mynt från slutet av 1400-talet 
vilket talar för att platsen var i bruk under sen medeltid. 

 

HITTA HIT  

Öskärskyrkogården ligger på Holmön öster om Västerviken. Hänvisningskylt finns längs 
vägen till Berguddens fyr ca 520 m från avfarten i Holmöns by. Följ brukningsvägen över 
gårdstomten och vidare ca 1,7 km, sväng höger vid hänvisningsskylt och gå ca 230 m. 

 

 

 

 

 

 



LABYRINT, ROVAN 

En labyrint består av stenrader lagda i spiral eller i ett korsformigt system. De ligger 
oftast vid kusten. De flesta labyrinter är gjorda under perioden 1400–1700. I 
Västerbotten finns 68 lokaler med labyrinter registrerade, de flesta i Byske socken och på 
Holmön. Denna labyrint har en korsformig grundplan med 7 stenvarv med ingång i norr. 

  
Från ovan syns en rund struktur som är svår att se på marken 

 

HITTA HIT  

Rovan ligger på östra sidan av Täftefjärden. Byn Täfteå ligger ca 1 mil Ö om Umeå längs 
vägen mellan Innertavle och Sävar. Sväng söderut i Täfteå vid skylt mot Rövågern. Följ 
vägen i ca 11,6 km sväng höger mot Västersandskär och kör ca 250 m. Skylt finns på 
höger sida av vägen. 

 

 

 

 

 



FÅNGSTGROPAR OCH BOPLATS, VÄSTERDAL 

Här finns 13 fångstgropar inom ett 350 meter långt område. Fångstgroparna spärrar av 
området mellan en mindre bäck och Fällforsån. Nordväst om fångstgroparna är en 
förhistorisk boplats som undersökts av Arkeologisk institutionen vid Umeå universitet 
under ett flertal år i slutet av 1990 och början av 2000-talet. Boplatsen är belägen på 
terrasser som ligger 95 – 105 meter över dagens havsnivå. 

Vid undersökningarna påträffades stenföremål som brukar dateras till äldre stenålder t. 
ex mikrospånkärnor och även dateringar visar att platsen beboddes redan 5 575 f. Kr och 
fram till 2 805 f. Kr. Bland benmaterialet fanns övervägande ben från sälar; vikare och 
gråsäl men även från mård, iller och hare. De som bodde här hade även fiskat och ben 
från gädda dominerar men man åt även abborre och torsk. På boplatsen fanns även ett 
större område med rödockra vilket är väldigt ovanligt. 

 

HITTA HIT  

Boplatsen ligger öster om Tavelsjö och väster om Flurkmark, båda norr om Umeå. Från 
väg 364: sväng mot Flurkmark, kör över ån och sväng höger mot Tavelsjö, efter ca 4,4 
km sväng höger vid skylt Fornlämning och kör till vändplanen. 

Från väg 363: sväng mot Tavelsjö, kör ca 3 km och sväng höger mot Trehörningen, efter 
ca 1,8 km sväng vänster mot Trehörningen, kör genom Trehörningen ca 5,2 km och 
sväng vänster vid skylt Fornlämning och kör till vändplanen. 



RÖSEN, ÅHEDEN 

Inom ett 500 x 300 meter stort område finns här nio gravrösen från bronsålder. Två av 
rösena är långrösen och det längsta är 24 meter långt. När gravarna anlades var 
området en udde i havet; på grund av landhöjningen befinner sig nu gravarna flera 
kilometer från kusten.  Under årens lopp har många av rösena plundrats i jakt på 
förmodade skatter. 

 

 

HITTA HIT  

Gravarna vid Åheden nås enklast från Sörmjöle som ligger vid E4:an ca 2,1 mil söder om 
Umeå. I Sörmjöle, sväng vid skylt Norrmjöle 6 km, kör ca 4,1 km och sväng vänster vid 
skylt Rösen 1 och följ blå skyltning Kulturminne. 
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