Rapport 1935

Undersökning av plats för fornfynd, Hol, Nora sn,
Ångermanland
Fornl~mning, Ra~

Fastighet,
Socken, Nora
Kommun, Kramfors
Landskap, Angermanland

Erik Floderus
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~"'. 3865.4n~,,"m1ill
lVJllAk.d & Rlk.. nllkmlt,

Ängerman land

"
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Nora socken
Hol.

-

.,

I enlighet med Hlksantlkvlirlens fOrorl!n(lnde besökte

h

';]

'\.

undertecknad den 19 sept,lQ35 Hol t Nors socken,Ängermanlsnd, tör'
.(

'.

att undersöka plutsen rör ett gravfynd, lnneh&llende

brons spännen. Vid besöket sammantrnrrade Jag med

tVt!

l

vele

rOlk8kol~lör8reD

Ture Forsberg, Terrom.
Gravfyndet hede gjorts vid anlägsandet nv en rOrenlngs-

•

lokel, Strömsborg, 1 Hols by, varvid en :;törre hOg boruchektedea.
Den har legat mellen trappan cell grinden vid lendsvugen,Cvld 5 å
kar tan l. De t sene s t an trätte de spönne t, som GS kmi!' undel de len

./.

I

her

sennolikt t1nträffsts 1 frän höeen utschakttld Jord. Det b1fog89 härmed. DQ högen VBJ' helt bortschakted röretogs ej n6gon grövnlng på
pietsen.
Sldenbledh uppger följende CornUl..mnlnt:0r 1 Hol:

"SO. från byn vld västr& sldnn av landSvGgen är en .ltcnlg hög,
170 rot 1 omkrets, 10 fot hög, grävd, skogig". Trol1een aVser S.bärmed en 6tOl' hög, delvis Skbde.d even källere, belägen vid andra
gården NO. om

väg~kälet

t byn, vtd 1 a keltnn.

"Ä andre siden om landsvägen Der t skogsdungen är en stentg
hög, 160 fot 1 omkrets, 10 fot htS, grävd, rtsiS".

Enligt uppglft av hemmonsägaren Bror Dergqvl.st låS et~
atort jordfrltt r;'se på den pIsts olIlC1delbort N. om tiO och NO. 011I
byvägen, där nu ett tvåvbntngs

.
ten. Röset

bo~todshus Öl'

uppfure, vid O å kar-

borttogs för 30 A 35 bl' sedan. om fynd gjorts vl88t9 ej

Bergqv ts t.

"Vld norre sidan sv byvligen ör" lämningar ev

~

höger, 75 fot,

l,

ocb 100 tot 1 omkret8 och spAr even tredje

h~g".

DesaD

h~

gar be leget NO. om byvEgen mellan andre och tredje gArden
trAn vAgskAlet At

r&knllt, vId 2 e kartan. De bontogae

NV~

enlIgt ovannAmnde segeemen rör omkr. 40 er eeden tör od11ng88ndemAl, varvId skall he

"1 en skogsbacke

~nträtrets

5tr~x

brynstenar.

norr om byn är en grävd och rIsIg

hOg, 110 fot 1 omkrets och 5 tot hög." Denne kunde ej

l~entl

fleres ps grund av de svävande uppgirtern6.
Utom de ev Sldenbladh uppgIvne tornlAmnlnserne tlnnaa följande högar i Hol:X Å ett impediment omkr. 100 m.NO.
om tredja garden trAn korsvägen ut

~N

räknat tvA högar, möj-

ligen reater even tredje, vid l e karten. l

NV. hörnet ev

Strömaborgs tomt utanför staketat en orörd hOe, vId 3

a

kertan.

IntIll landsvägen A gAr~en närma8k Söder om vAgskGlet en höS,
helt utgrAvd och rörvandlad tIll berså, vId 7 å kortan.
Beträrtande fynden ;neddelade Jag tolkskol-lArere
Forsberg, att de äro gravtynd och som sådena enlIgt gällande
föror~nlng

t11lralla statens samlinga,. Ja6 mecdelade Aven,

att Hlkaantlkverlen med etörsta sannolIkhet ej

.....
stå från ..... rAtt,

myck8t stOrt

lntres~e

8V-

och vörde. Fotogratler av fyndet böra

nlngaAndamal, eventuellt dv!::n ntlgon
VOI'R

att

d6 fynd ev denna ert maste enses be ett

emellertId tillatölles Herr Forsberg ett

som kunno

ko~er

ev värde tör

S~

8nvänd~a

~ller

tör undervis-

nutrb rornsaker,

ändamål.

Jag överlömner tll1 h1ksantlkvurleLmbetets avgörande,
huruvida amärre gratlflkatloner böra tllldela8 hlttbrna:
m&sklnlaten Karl Blom, 1101, Torrom
hemmanaägaren

Sjöström, Hol, Torrol:l

och

Vlkner I Crä te, Torron.

c1:0

Stockholm c1en 3 oktober

193~.
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Som sv;],r il. brev ii 1518/3<;, ber j aF' få mec(\e 11l. , at t.

huset

193(:"

~e.i epiin:i-

"St r öllU5borF' " i Hoh 15 by. l n'irhe':.en a'l området. finiall -rJ,rra

nu 1~t. ~eno~:.:!vces.

o eks ~.'::~I.:_.~.!LLr:~v~~_, En pre c ie likada.n Bp:'i.nn-

buck1'1o har 'm1er l!lOll'.l1JI.ren 193<;' hittats v 1tJ uppföran'.le

'1.7

~taket

på

Ba.m.lla stÄ.11e. nen p,r tJock mer9- i11'l. me:Jfg,ren.

m~len

un:Jer

.,l>l.ts n
e

motive~inr ~t~

(~'ord.),

err.erj'lon

de ha Bitl

invåna.rn~

'"''iI'

~törPt1 ~a~ure11a v~rde p~
;l.l~rif ~11er

ytterst sfill'Ll1

d'irför vilja. föreslå herr RikBa.ntdlk·-TJ.rie"l a.tt alfF'iva en !'Ikri'lel<;e
;r.e1

medfivan~~

a.et en av ruc'.<lorna f:.r st>inn'l h'i.r - nock '.mrJer

f"j~t-

