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Nordmaling sn

Sunnansj ö, 3: 18

Fyndplats fornl nr 76
"Stavsjöholm-fyndet ll

•

Till Västerbottens museum

Besiktning av fyndplatsen fornl nr 76, "Stavsjöholm-fyndet",

Sunnansjö 3:18, Nordmaling sn

1944 rapporterade kyrkoherde Råde till riksantikvarieämbetet

att det påträffats 4 st flintyxor i byn Stavsjöholm i Nord

maling. Samma år sänder ämbetet G Hallström till platsen för

att företa en närmare besiktning. Fyndplatsen fotograferas

och markeras på generalstabskartan. Enligt både Råde och Hall

ström rör det sig om sammanlagt 4 flintyxor, varav 2 tillfördes

Nor~malings hembygdsförenings samling och 2 förvarats i Stav

sjöholms skola, men förkommit sedan skolan upphört.

1960 uppsöker I Gustafsson och C Varenius platsen i samband

med ämbetets inventering av fasta fornlämningar. Fyndplatsen

erhåller nr 76 i ämbetets register.

1981-08-13 uppsökte undertecknad platsen, för att göra närmare

efterforskningar beträffande fyndet. I Sunnansjö sammanträffade

undertecknad med Karl Hansson, 61 år, som var med då Hallström

gjorde sin besiktning.

Då Hansson pekar ut fyndplatsen i fält råder full överensstäm

melse med Hallströms fotodokumentation. Gustafsson och Varenius

har angivit en annan plats, som med andra ord ej är den rätta •
•.1Ny kartinläggning gars. Även ett foto motsvarande Hallströms

!

tas.

Enligt Karl Hansson påträffades sammanlagt 5 flintyxor, varav

2 förvarades i Nordmaling och 3 i Stavsjöholm/Sunnansjö. Detta

kunde Hansson med säkerhet uppge, eftersom han förvarat de tre

flintyxorna ända till 1967. Det året brann den bagarstuga d3r



yxorna förvarades. Någon hällde vid släckningsarbetet vatten

på yxorna, som sprack sänder till "pulver". Hansson mindes

yxorna mycket väl. Det var 2 oslipade och en som var helt slät,

slipad på alla sidor. Den slipade var litet kortare än de

oslipade yxorna.

Hansson lovade undertecknad att titta extra noga på fyndplatsen

de gånger han vänder åkern med plog. Kommer något fram kontaktar

han museet.

_1981-08-14 ./
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_Anders Huggert

Bil. Kartinläggning samt fotodokumentation

-KoPia t länsantikvarien och ämbetets register
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