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Riksa�tikvarieämbetet 

STOCKHOLM 

ang. fynd i privat ägo av ornerade skärvor av asbestkeramik, nord
bottnisk hacka, samt härdar. Stensele socken, Ankar sund, Lappland. 
Generalstabens karta nr 41 Stensele . 

Med översändande av bifogad besiktningsrapport, anhåller underteck
nad att fyndplatserna registreras. 

Ume
·
å

�.,,
en 1 december 

/.]. 
Bengt fJonasson 
e. u.

Bifogas: Rapportkopia 
Kartavdrag 

1972. 



Till Landsantikvarien 1 Västerbotten 

, 

Stensele socken 

Ankarsund 

Ornerade skärvor av asbe••

keramik, en nordbottnisk hacka 

samt härdar 

Besiktning av anmälda fynd i Ankarsund, Stensele socken genomfördes 

misdagen den 17 oktober. 

De skärvor av asbestkeramik som fru Betty Sundberg tagit tillvara 

visade sig vara ornerade med tre parallella linjer pinnintryck under 

kärlets kantvulsto Från utsmyckningen med de tre parallella linjerna 

går ut diagonalt ställda pricklinjer. Också här tre parallella linjer. 

De diagonalt ställda orneringarna möts i en spets en bit ner på 

kärlet. Det framgår klart av att en av skärvorna har just detta 

vinkelmöte som ornering. 

Fru Sundberg har 16 skärvor tillvaratagna; skärvor av ett tunt och 

starkt gods. Kvalit�n är mycket god. Vulsten runt mynningskanten 

är klart markerad. 

Byndplatsen kallade fru Sundberg för "udden vid Lillbäcken". Den 

I, 

ligger NNO ut från Ankarsunds by på andra sidan om sjön Stor-Urnan. 

Skärvorna har spolats fram av vattnet tillsammans med härdar. Ett par av 

de härdar som fru Sundström upptäckt återfann vi på platsen. En i 

strandkanten och en ute i vattnet. Udden var föra regleringen skog

bevuxen också på en bit som nu ligger under vatten. I dag är skogen 

tillbakaträngd längre upp (norrut) på udden. 

Fru Sundberg visade här.dar också på en udde inne i Ankarsunds by, på 

den s.k. Videudden. Jag konstaterade två härdar ute i vattnet.Det 



, 

är att märka att vattenståndet vid tiden för besiktningen var 

högt. 

Nordbottnisk hacka. Den togs tillvara på ett grund ute 1 sjön 

öster om byn. Vid lågvatten stack g:rundet upp ur vattnet. :B'ru 

Sundberg gick av nyfikenhet i land på grundet en dag för att titta 

på det. Då fann hon stenen som tilldrog sig hennes uppmärksamhet 

genom fonnen. Dä hon tog upp den upptäckte hon att den var bearbetad 

för att hålla en viss fonn - en trubbig 11hög 11 spets - och dessutom 

slipad. Hon har den nu i behåll �emma 1 gården. 

Slutsats: Ankarsunds· by har tidigare visat sig fyndrik. Den har 

ett ur näringssynpunkt synnerligen strategiskt läge både för jakt, 

fiske och jordbruk. Samma kan sägas om platsen "Uddäh vid Lillbäcken" 

där krukskärvorna hittades. 

Jag föreslår att samtliga fynd anmäls för registrering hos Raä. 

Umeå i oktober 1972 
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