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Angående fyra fornföremål som upphittats i Nordmaling, 
Ångermanland 

Fornlämning,  

Fastighet,  

Socken, Nordmaling,  

Kommun, Nordmaling

Landskap, Ångermanland

Adolf Råde 
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Till R1kSFntikvcrie8.f:1betet

Ft.r hc:-ned över::; "nda hosfJ~j~.nde fJr F. fcrnm~nr.e9förem!l,so!:l.

~n"r:" t :':\6jligt. JhG Vart; nFturli tvis CiyC .at ts.ckss.m att samti-

di~t f A Ri%santikvarieämbetete yttral:de angående fölemålens ålder

d~ och bedunnins, hoppas j~G 2tt f' rc~!len !tersänd~9 till mig

de 16fte att återfå f6rec&len efter R1ksRntikvPIieäcbetets pAseen-

uppt.ittats hLr i Uorr'.oFl.J.ng. So: upphittarna av miG tagit bindan-

Före~Alet nr l är upphitt3t i Hallen och tillhör hemmansäga-
och användn.:.ng.

-

Föremålet nr 3 har upp~ittat5 i Loduåfors av gcrveren Axel

Föremålet nr 2 är upphi tt et i Erl. ttfors och tillhör hemmAnS-

'n- ~ •• brons'l'.-s.v'r' so _r ..ru· OV rl nfta till Ri~senti~~va-
n::. lo> ... ~ _. - 1.0 .... ~ 1.0, -

font ;;jorts f nd rv fornn nr.• sfare'.n, bl. ... nodellen för s:nid-

Rudolf Berg, son ön3~.~r be:-:l.ll6. detseJ~r:'l.8.. l denna. trakt har även

till lansouseet 1 Härnöst.nd och h;-r ldl'iC blivit uterlämnat.

lira "'~}l' ••1ttr.de. Ett l.\V dessa f ...re'.ll h, r f.,jr nAC;OD tid sedFn sLnts

~~aren Gcsta O~ovsson i Dr~ttfors. Fynd f V pilapetsor och stenyxor

sk l ~örut ockea h, skett i den trekt, dör förem&len nr l och 2

ren Oskar Söderström i Brattfors.
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Föreoålet nr 4 h&r överltione1Os ev herr Georg Hörnlund, ttord-

malings municipclsenhälle. Före:nålet är urphittet i kv,rteret

rict:,.rn."betet.
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Ugelan. Nåt,;ot forn'.linr~eaf0rel..5.l har Su. vi tt känt är aldrig

i denna tr~~.t.-Jf·C hPI äver. denne. SOmmar up.,tl;;.ckt ett stc'"

gravfält A Hallb rset söder om Järn6.9 by. Gre.vErna äro rttt

~)cket f3rsttirda och ej sGr3'.llt märkli~~. Ett uråldriGt f~s%e-

lä -e hf.T not' lc:,.r:t vid dt:\. eemlEo hfvsvil'.en nectnför.

,:or ~fl:..ng den 8 septEmber 19l7
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