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Rapport över besiktning företagen vid fyndplats för
ämnesjärn i Valla, Selångers socken, Medelpad.
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F-avdelningen

Rapport över besiktning företagen vid fyndplats rör ämne.järo i Valla, Sellnger
socken, Medelpad.
Den 22 oktober 1958 företog jag

pa

riksantikvarieämbetet. uppdrag besiktningen

tillsammans med anmälaren av fyndet, hemmansägare Nils

Wallmark i Valla.

Fyndplateen var belägen i sandig !ker i en slänt mellan ekogen och riksväg 14.

nuvarande nya Tövavägen, 100-150 m södp.r om landsvägen. Fyndet utgöres av 9 at

ämneajärn 26-28 cm 110ga och 9 cm breda, upptill bolkformigt hopböjda samt eD
halvklotformad kittel hopnitad och hopsmidd av 5 st pInter samt försedd med smidd
hank fäst med nitade öglor. Kittelns diamete r är ca 50 cm och höjd 26 cm.
Kitteln påträffades vid plöjning för tre år sedan. Ett m6rke av plogbillen syns
för övrigt på kitteln, som lAg välvd över ämnesj ä rnen, 80m stod resta inuti kittel
Upptäckare var hemmansägaren Nils Wal110ark lamt. en arrendator Lundin;markägare
D. och E. ).fatnon. Hester av brandlager, llagg eller ytterligare föremål kunde ej
iakttagas enligt anmälaren herr Wallmark. För närvarande är lkern gräsbevuxen och
varken på denna eller i dess grannskap bar kunnat iakttagas nägot , som kan sättas
i direkt samband med fyndet. I en liten skogsdunge mellan åkern och landsvägen fin
emellertid en del mindre gropar i sluttningen - slagglämningar bar dock eJ kunnat
iakttagas vare sig där eller i de raviner som finns öster och väster om åkern.
Av fyndet har ett ämneajärn tidigare inlevererats till Riksantikvarieämbetet ,
övriga H jilmte Kitteln iusändel med järnväg fr/in Sundsvall. En kopia av byksrta
bifogas •

DA detta fynd häratammar just frAn Sel ångers socken, varitrAn Sundsvalls MUleun
tidigare äger fyndmaterialet från nögom-utgrävningsrns, anhålles härmed att det
efter undersökning och konservering överlämnas till Sundsvalls )Juseum.
Sundsvall den 24 oktober 1958
I tjänsten
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Bilaga: 1 .t kopia av bykarta, 1 .t reaeräkning. Separat 1 .t kittel av järn a ..t
8 .t ämne.järn.

Ur detta fynd är 1 a.nesjärn in.änt den 7 oktober 1968.
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