
Rapport 1973 

Besiktning av anmält fynd av rösen i klapperfält på fastigheterna 
Hörnsjö 4:9 och 4:6, Nordmaling socken, Västerbotten 

Fornlämning, 

Fastighet, Hörnsjö 4:9; 4:6 

Socken, Nordmaling 

Kommun, Nordmaling

Landskap, Västerbotten

Stig Anesäter 
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11 Landsantikvarien i Väster etten

o •

.'
av anmält fynd skedde enli€t lans uppdra&

..
/

den 30 .aj 1973.

De .. da rösena ligger a e i klapper pA. klippbyller på sydeet-

sluttniDgen avet eerg sen al . t kallas Mal'bränn er et. äm.aste

tepp heter deck Torvt~berget - ett namn se. t,ycks vara mindre eller

inte alls använt.

TvA av rosena , nr 3 och nr 4, har en klar karaktär av att ha ~yggts

upp av u al stenma eriel och de har klart aarkerad k t at den

underliggande klappern. De övriga tre sem j ag ta«i t med i gruppen bar

inte riktigt seama klara karaktär, men :tAr det pA. sätt och vis av att

11,ga intill de två. klara rosena... an kan säga att dxras ka t'r f"åratärkl

därav B att e eld. jer sig ~ vanl1&& upplockade klapperfältsgr.par.

Slutsats sch f"drslag:

Rösena fAr anses vara anlagda med viss ~msor& och skiljer sig därvid

l"•
t klap ergroparna.

De ör därför registreras so s egsI'Ösen inte ara i Länsmuseets a Y'-...• utan ock av Raä.
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o ~9 soc.ken

Ö sjö :9 och :6

Hösen i klap>erfält

Röagroppen Bom bestAr av fem röeen - en kan vara nflgra till dA.

omgivningen är krattigt övertorvad och tätt beväxt med eke, - li«ger

i linjen eller al delas intill linjen ellan heIlIILBnen 4:9 ech 4.60

ösena skiljer si, från de v liga" apper«ropa a" gena att vars.

medTetet upp 7ggda i motsats ti l vad a. verkar uppkastat, e~ för

det mesta är fallet med klappergreparna.

S0m framgår av kartan så Mr man l"Öegruppen lättats genom att följa

rig~gen ellan de da skiftena.

Röse nr 1·

Det ligger nordligast i gruppen och 340 e er t gränsknäet $y väst

0111 rösgruppem. Det li~ger kant i kant aed rlgången och bar tten 4 ggr

4 meter. Det är runt och har en ~rep i mitten Gch den uppmätte ja« till

0.5 meter djup.

Röse n 2:

Det ll~ger 81dväst e. röse 1 pi ett avst4.nd ay -ryra eter. P'ri.n

gränsen till rösets mittpunkt är det 7 meter. Röset mäter 3 g~r 3 aeter

och är runt med en grep i mitten. GrQpen är 0.5 meter tjup.

Röse nr 3:

Det lig8er 4 meter vid sidan av rl.gå.n«en och 2 eter söder om

röse nr 2. Det är run ed 5 eters di eter. Klart ma kerad ppbyggd

kantmarker1.ng runt om ger det klar röskaraktär. En grop 1 mitten

mäter 0.6 meters djup.

Röse nr 4:

Det är störst och har den mes mar anta karakären av yggt röse ay



samtliga. Det ligGer sA att dess ena sida ~8D&erar r4gingen och

17 meter sydväst om ~se nr 3.

Röset är runt ed 8 ete B di e er. Den u pbygg a kan ark ringen

nAr upp Ul 6.5 meters höjd. grap i mi ten har e t djup pi 1 e er.

Stenstorleken är 0.2 till 0.4 meter. Det är utvalt stenmaterial.

Röse nr 51

Det ligge p ~stra eidan av §lngen till ad trln de övr! se

finns p den östra idan. Det gör att läget är SydGB o röse nr

pA ett avatAnd av 10 metero Det är runt med 4 eters diameter.

De. har geksA en grop som jag mätte upp till 0.4 meters djup. Röset

är överväxt av kra1'tiga trä. et har ett lä&e ett ar meter trin

r.tglngen.

StenstGrleken varierar här liksem 1 resee nr 4 och, övriga rösen mellan

0.2 till 0.4 meter.

U e i juni 1973~
~. 1~ ..(1;",-

St gAneaäter
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