
Rapport 1971 

Angående tidigare ej registrerad ugn av sten å Gräsmyr 8:1 och 
10:1, Nordmaling socken, Västerbotten  

Fornlämning, 

Fastighet, Gräsmyr 

Socken, Nordmaling 

Kommun, Nordmaling

Landskap, Västerbotten

Stig Anesäter 
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Efter aronälan tilllandsan ikvarien har besiktning ske av Stig Ane

säteriau sti1971.

Kopia a rappor en överlälTlnas härmed ill Ämbe t med anh llan om

reg' str ring i vanlig ordning. usee mo ser uppgift pä fornläm.ninge~

~.nr.

Umeå d n 22 sept mber 1971

En t uppdrag

Inger Zachrisson

b' : rapport

/ kar a drag" C;:;
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Till ~andsantikvar1en i Väeterbetten

.Be.a1ktning av u~sl1knande l" int; i- r, u tfB rd mbdagen

Sven Olev Lindgren, Gräsmyr.

Ugnen ligger pA hemmanet G smyr 5:3 , ägare Sune J hansson, p

den 15 aj, tills ans ed anmalaren av lämningen, lantbrukaren

-hemskittet väster om byn~

U&l1en är bygd 4 "ber~ 1 dagenII slut ande J:ot sydv"st. Den l1gge

Ded öppningen At sydväst. YttermAtten är 3 Deter lång ooh 1.5 meter

bred ed höjden 0.7 eter. 0&Den har tv kazaloar varav den södra är

ellkr1ng l meter i diaaet"er (innenaått) ch den norra 0.5 meter i

U~en är byggd av skärvsten och har av aJ.l t at döma vari t öppen

edan:för det sluttande ber« i daseuM där U&l1en är byggd sträcker 818

en dalsänka söderut. Vid vind ~rtn syd· och sydväst bar ~en «eno

~yg~adskon truktionen erh411i t ett mycket 'gra rB& ed därav

eldetfe t.

Vare Big Sven 01 v Lindg n eller Sune Johansson känd till åg n

IIUlltllg tradition 1 byn Ola !ad UOlar av det här slaget kan ha hatt

:rdr användning.

Ume4 den 3 juni 1972

p., lansYf~J~

St gAnesäter
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