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•äzi en den 13 juli anmälde komminister F. Wablquist orrfora, ordm ing, 

ermE.nland till Vasterbottens län.:1 museum att vid grävniDg för avloppsledning 

till en t0rdm inE;s kommun tillhörig lärarbostad, stoc ar v trä framkommit. Tis

dEi.gen d n 14 juli besökte underteolma.d tillsamn.ans med landsantikvarie G.Westin, 

Umeå, fyndplatsen. 

Fyndplats6D är beläg n o 7 m V lärarbostadens NV hörn under dess sta et. Vi, 

vår ank:0111St h de stora delar av trä.stoc arna blottats och även mycket av jordfyll 

ningen bortförts. Trästockarna visade sig vara delar av en kiatlil:nande byggnad 

utförd av snett i jorden nedal st ock ar av furu • 

"Enligt ma.gister Sikström, Norrfors hade en man vi ns.mn Karl Karls on född 

1846, död 1939 i sin barndom hört berättas, att på denna plats skulle ha begravts 

en äldre la_pkvinna. Ävan för övrigt i tr kten, som kalls Lappheden, tycke tra

dit ·onen o en lappgrav på denna lat vara stark, Sålunda erättade C�l Hell 

orrfors, att �ör ca 55 år sedan b�dc 3 personer av vilk en, lof Forsgren Vän

näs, fcrtfuande finns i livet, efter en större fest tagit sig för att försök 

gräva ut graven. De lär dock endast ha plträffat a fA benbitar, osäkert o� av 

1113.l'.ll1isd:a. id vår undersöknillb av gr&.ven visade sig denna tidigare utgrävni gan, 

ska avsevärt h rubbat stockar läge. 

Stoc-e.rna v�ro ev furu, del tämligen runda dels rektangulära i genomskär� 

0,B0-1,55 m. Deras nedersta änd var vfasad oc nedst �ken c 0,20 m i lerjord. 

Ovan:pä denna följde jordfyll �ng och häröver lager v ris och grenar, DU on:rört 

s! tt dess urspru liga läge och funlct:ion är dunkel. •··jligen har det tjånat soc:. 

bädd i kist , eller kanske som lock •.. versta stockändan var ca 0,60 m under nu

varande markyta, som nu är h.Jd 0,20-0,30 m. 

I och ovan.för jordfyllningen påträffades diverse avskräde, porslin, bleckbi

tar, djurben o.dyl. 

Några av stockarne. tillvaratogs och finnas nu i Länsmuseet i Umeå för ev. be

varande. 

Efter undersökningen lämnades tillstånd till !orteatt arbete .med grävning 

för avloppsledningen. Umeå den 18 augusti 1953. 
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