Rapport 1973

Beskrivning av bronsåldersgravfältet Rösberget, Nordmaling

Socken, Nordmaling
Kommun, Nordmaling
Landskap, Ångermanland
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Beakrivn1.ng

aT broosä1dersgravtältet Rösberget 1. Nerdmal1ngJ ett

l'Ösgravräl t so. består aT ryra runda rösen ech tre ovala stensättningar
80m ocksl kan karakteriseras seJa 'bA:t:tonaer. Vidare finns tre smA

närmast runda stensättningar 1.

an81ut~g

till tvi av de större

och till ett aT rösena. Rösena ligger pi "ber& 1. dagen" untanta«8ndee
ett av rösena - det största - 80m ligger pl strandsvallat grovt
grus och klapper.

Bergryggen

BO.

rösena ligger pA är en sydlig

utlöpare aT en As 80. löper Derrut. Söder och Meter om berguddea

•

där rösena ligger bestlr terrän.gen av atrandsvallat materia1

sAsom strandvallar och klapperstensfält.
Over :tältet leder en "kärrväg" • Det är vad

•

80a

finns kvar av den

aedelt1.da kyrkvägen mellan Bredv:Uc och NordmaJ..ing. Där vägen

passerar Rösbergets krön har en "rastplats" ordnats. Den platsen bar
~Att

utgöra utgångspunkt vid uppmätning och kartering aT

Böse nr 1 s

}'rån

~ältet.

utgångspunlnen tör up putningen ligger det 1

kompassriktning 94 nygrader och pi ett avstånd ay 230 .eter.

Röset mäter 6 meter i diameter .ch 0.9 .eter högt. Stenstorlek 0.2 till
8.4 meter.

En meter norr ea röset en liten stensättning pi 2 ggr 1 aeter med
samma sten=ater.lal sea i röset. Lanske ett utkast trin röset. Nedantör
liIerghyllan där röset ligger ,.tterligare sten ay sanma typ so. i roset.
J:an Tara nedrasat material •

•

Röse nr 21

l'orolämn1ns:en bestAr aT tTl .tensättningar.

De finne

1 ltoapa88r1.ktn1ng 250 grader och 325 meter tråD. röse nr 1. Prln

röse nr 1 till Gamla kyrkvägen är det 110 meter.

Den starre aT stensättningarna har mAtten 4 ggr 2.20 meter. Den är
byggd med ksn:tk.edja av störJ;'e stenar .ch innanför dem en tyllniD.& av

mindre stenar. Längdriktningen :rör ternlä.an1ngen är NNO-SST. Den har

•
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en

~åttorm

med

roren

mot söder. Stenstorlek 0.1 till 0.8 meter.

lYra meter norr oa 11gger den mindre stensättningen och den har
mAtten 2.5 ggr 1 meter. Stenstorlek 0.5 till 0.2 meter.
Böse nr 3: Också den fornlämningen Bestlr av två stensättningar. De

ligger 1 kompassriktning 254 grader och 40 meter trån rase nr 2.
Den större av stensättningarna har mAtten 5.2 ggr 3 meter, orienterad
1 nord-syd med spets mot syd. Den har rundad "akter" mot norr. Stensättningen har alltså en bått.ra.

Den har kanten lagd av stora stenar

0.3 till 0.5 och en inre 411ning av undre stenar ned till 0.1 men
öven en del större upp mot 0.5 meter.
Sydost o. en liten stensättning med altten 2 ggr 1.2 meter. Avståndet

•
•

trin de' stora t111 den mindre stensättningen är 3.5 meter. Stenstorleken
är 0.2 t111 0.5 meter. Formen är kantläggning med 411ning.
Röse nr 4r

I kompass 214 grader och 23 aeter från föregående fOnlläan1ng.

Det är ett runt .rose med 8 meters diaaeter och l meter högt. Röset
är tlygg1; av utvalt stenmaterlal 0.3 till 0.6 meter.
Röse nr 5r

Det är solitären Dland fältets fornlämningar. Det ligger

80 aeter :trAn röse nr ... 1 kompassriktning 230 gradar. Det ligger pi en

strandvall ned&nrdr berget so. övriga rösen ligger placerade på.
Det är ett kraterrOse med yttermAtten 12 aeter i diameter och 1.6 meter
högt. Invändigt mäter det

5 ggr 3 meter med 1 meters djup. Det är

byggt ay stener sam mäter från 0.2 till 0.6 meter.
Röse nr 6r

Det är en stensättning sem ligger 21 meter trin röse nr 5

i kompassriktning 280 grader. Stensättningen som 1186er pA en beres-

hylla som rår över strandva1len där röse nr 5 ligger har mAtten

••

•
5 gar 2.7 aeter. SteDBättn1n&en har en kantke4ja aT etenar soa
äter 0.3 till 0.5 m.eter och en inre t)-11n1.n& aed blandat etenmater1al.
Stenaättni.ngen har

Röse nr 7:

OTal.

:tom .ed öet-Tå.tI1« or1.entering.

Det är ett runt röse med 6 .eters d1.8Il.eter och 0.9 meter

hagt. Det ligger 20 meter från röse nr 6 och 1 kompassriktning 332
grader.

Det

är byggt av ·stenar.

80D.

aäter 0.2 t111 0.5 meter och ligger

pi en \ergklack. En ansats till .rättekant kan skönjas.

•
•
•
•

•

