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H~fte.-1. 

af 

Sakr'egister 

Till 

K. Vitt .- Ri st . & Ant . Akad . 3 ibliot ek. 

15/4 1917. 

( i fyra häften l-lV) 

till 

N.J. Ekdahls 

manuskript er hos K.Vitt . Rist. & Antikv. Akad. 

med bilagor ,om r esor 1827- 30 i Norrland-så 

långt de angå. 

NORRBOTTENS OCH VÄSTERB.S ~~DKAP. 

Uppgjort i April 1917 af 

Sigurd Dahlbäck. 
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x) 
_ ;. egis tr e ts _21~.!. 

1. O).Häftesindelning~Q.!.. 

!~äf~~l~ registreras det s. i Ekdapls manuskripter & bilagor 

om Norr- & Västerbott en,har af honom (i förbigående) framdr agits 

beträf fande andra l andskap i Nf:~rrl. el. landet i öfrigt ,och s. 

sål. sorteras ut från Norr-el. Västerbot t en här. 

l häfte 11. somtliga lösa fy nd i Norr-&Våsterb . med et t und ant ag ~ 

at t af de mångfa ld. kyrkoinvent arierna och andra ecklesiastiska 

föremf. len-sål. från kristen tid-här i häfte 11. anmärkas endast 

ett och annat s. af registerförf. utan vidlyftighet kunnat nämna 

och trot ts vara af intres se. Äfvensom samtliga QfferQla~~~ & of~ 

ferhällar lapska eller andra hedniska ,och ~~!~~~ i Norr och 

Västerbot.ten. 

l häfte 111. allt annat vare sig l öst el. fast,e ller hvad det va

ra må,i Norr-& Västerb . ,s. noterats i Skdah1s manuskript & 

bilagor, 

dock att(från häfte 11. återstående) kyrkoinventarier & 

eckl. föremål ,här i h. 111. reg istreras i "partier", d .v.s. 

ofta endas t gen. sidahänvisningar s . ange sig åsyfta flere 

föremål af samma el. olika slag men i samma kyrka el. annars på 

S C:iIllill& p lats. 

l häf'te IV registr eras i nnehållet i Ekdahls l ösa skrif"velser till 

Akademien,och annan i häftet förtecknad brefväxl ing- i hvad 

innehållet fullständigar ,för klarar eller be-riktigar hans ifvde. 

munuskripte~ ' och bilagor. 

~ __ • Q). Nord~~l!~_~iurh~1m m~dtag~~. 

Med Västerbot t en förstås i r egistret ä fven Nordmalings och Bj up-

holms socknar,emedan alingskogen har synts reg isterförf. vara, 

enlig t landskapets utseende m.m. den naturliga landskapsgränsen 
x) 

på begäran af registerförf. ant ecknas a t t J. P@rtins Saml.r 
till bes~rifning om 't;ver- orneå l82l,afd. 1-3 utgörande 
b~drag ~l.ll Ekdahls .. va strb. ante~k. fr. 1827 ,blifvi t f örbisedda 
vl.d r egl.strets uppratt ande och sal. icke omfattas af registr. 
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densamma s om n .v. l änsgränsen, och Bjurholm ,såsom utbrut en 

ur Nordmaling , bör åtfölja Nordmaling här i registret. 

3. o) Okollationerad~. 

Registret är uppställdt med försök till noggrannhet och abso-

lut fullständighet, rnen okollationeradt och-förutom att det g j drt 

af en lekman-säkert behäftadt med talrika felläsningsfel ,och 

antagligen också med åtskilliga tankspriddhets f el. 

4.0). Boks tafs -och sidahänvisnigg~~. 

Hänvisningarna i registret äro gjorda till,hvar för sig ,följ. 

afdelningar af manuskript & bilagor om Norr-& Västerbot ten,an

gi~na med följande~Q~stäfyer. 

A.-Ekdahls kartonnerade textbok om Nor " land,daterad,vid Lextens 

afs lu tning ,d en 30 Apr ·. 1833. 

B.- den under s igill genomdragna första packen-börjande nordligas 

af E.s No 'r landsanteckningar o lösa pappe~A . 

och de några få lösa anteckningar s. ej äro genomdragna m. 

sigillsnören ,men angå Norr.- el. Västerbot t en. 

B. 11.- Den under sigill--etc.--§ndra packen - börjande m. 

Nordmaling -af E.s Norrlandsanteckningar ~ lösa papper. 

B. III-B. lV.--- tredje packen-- fjerde packen---. 

C- den kartonnerade boken "Ritningar gjorda på N.J. E.s Resor i 

Norrl. åren 1827-1830. 

C.ll.- De några få lösa Norrlandsanteckningar s. ej äro häftade 

el. genomdragna (5 s tycken~ en dopf ynt,en r en ,en kanna l. burk 

en kronbrud( ? ) ,en hög i ett granlandskap. 

5. o). Qbseryer'~l 

a tt strönotiser om Norr'-& Västerb. kunna förekomma på andra 

landskap i textboken A eller packen 8 .11. 

Dett. a kan ej kontrolleras utan ful l:; tändig genomläsning rad för 

r ad ,därs tädes , af hela öfriga Norrland. Någon sådan genomläs

ning har undertekcnad icke gjort. Emel l ertid har jag vid två 

ful lständiga men hast ig~~~nombläddr~,icke fUilllit något. 
otockholm d. 12.4. 1917 . J . Dahlbäck. 
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_Häftg-±.!. 

Norr -& Västerbo ~tenhandligg~nas ~2ti~er om anQra_l~~~~~~ 

Register. 

l. Norrland i det hela-&ch fle~~~Q.gss~är§.~ild a~andskap. 

A. Ekdahls t extafslutning,dat. 30?3 l833,jämförd m. hans i 

Ao liggande ,långa odaterade skrifvelse till Akademien,och med 

1684 års domboksutdrag på Gästrikland ,se A och B lV • 

• 30. Grafhögarnas gräns å t Norr är ~kurskogen i Ångermanland 

hvilken jämväl utgör skilln. mellan det ta lands norra <X: h södra 

kontrakt.Har sitt namn efter det beryktade Skuruberget ,bekant 

f'ör remna o. sin svårt åtkomliga ,15 aln. l. jättegraf.---( Men, 

å andra sidan E. gör ·r ic.kl.e. annat än materialskillnad me·llan 

grafhögar och grafrösen. S . Dahlbäcks anmärkning.) 

A. 8. UByggnadsrösen" (och "odlingsrösen") i .r;.orrland ,djupt 

inne i skogarna,synnerl. i Jämtland och Medelpad. Äro i allm. 

märken efter Di gerdöden. Särskildt utpekas Ströms Vat tudal och 

Hotagens kapellag: 

Annat fhde med bygsnadsrösena i Västerbotten (och Norrbot ten) 

Vi t t na ej . : mer . än om gårdsf lyt tningar ? 

B. (på lösblad) efter B. 233. Särskildt fhde.med odlingsröse-

na i Kalix. "odlingsrös äro här ej allmänna ty den s t en s. förs 

af åkerf'älten läggs i flakar ut anom dem,hvarofver småningom 

mossa ,och denna rös-sort sål. m. tiden omärkbara." 

B. 14. "Tall och fururötter" finnas i insjöar och t räsk på f jel

len etc. Hulphers s. 321 nt. -Denna Ekdahls ante fins bland 

notiser om ()i'ver torneå och Pajala. 

A. 9. l."de af'lägsnaste trakter som i St röms Vat 1.udal ö Hotagens 

kapellag i Jemtl. o dess lappmark. "_- "skola fi nnas rudera ef'

ter en och annan forntida kyrka,m.m." 

2. Uppland. 

B. på l öst blad efter B. 233. 

"Traditioner af Herr Rektor Tignvall(Tingvall? ) "_ i ant.s p . 2) 
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0m Åkers kyrka - ett äfventyr i en t rollbebodd bergsö~;ning-

r rolleberg- och om en med kopparplåt belagd graf i kyrkan. 

3. Stoc!sho~. 

B. 117. Piteå stad ~ har en från 1, aria kyrka i Stockholm köpt 

altartaflaCJesu lidande) . 

4 • _Väs tman land • 

.o . 171 ff'. LÖfånger. Predikstolen sönderföll och nedtogs 1756 .... 

Prosten Dahlin köpte från !]unk.1orI?§. kyrka "den som nu står" , 

hvarom inskrift på predikstolen ,denna har årtal 1624. 

5. Gotland . 

A. 16 . I beskrifning af rösen på Fiskberge t vid Bure i Skellef

teå socken- hvaraf flere ha skeppsform och höga branta sidor- näm

ner ~kdahl ,analogiskt ,Angantyrrös et vid Rowal dsC ? ) i Grötlingb,o 

på Gotland,och Sörmjö l e i Umeå landsförsamling . 

6 . Lokaliseri~af t eckniM~na . 

B. B. ll- lV- C. Inga t eckningar i B. ,3 .ll- 1V eller C., synas afse 

andra landsaap än Norr- coh Västerbo~ten . 

C. 11 . men af de fem lösa t eckningar na C. 11. synas flere eller 

al l a afse sydligare landskap i Norrland. 

l . Dopfunt i Gudmundrå kyrka . 

2 . En r en ,en annan är ski sserad. 

3. En kanna el . burk på fötter o . m. lock . Initialer ,krönt huf-

vud . 

4 . Frägl agd t eckning af en kronbrud . C? ) 

5. Stor hög i granlandskap . 

* * * * * * * * 
Här slut på häfte l . 

S . Dahl bäck • 
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11~. l. offerplatser,of f erhä llar,seitar. 

2. stenredskap. 

3. ben,kol ,8ska. 

brons, j ärn,guld,silfver,glas ,mynt. 

benredskap . 

t enn ,koppar & andra metaller . 

diverse jordfynd af ann ~t slqg . 

Il. b . 4 . kyrk oinventarier & andra ecklesiastiska f öremål. 

5. böcker ,handlingar , tradi tioner ,landsmå l och andra al t eck

ningar af al lmänt el ler ortsintr es seCs. ej upptas b l and f asta 

fornlämningar i häft e 111) . 
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Häfte ll.a. 

Fyndnum
mer här 
i häft. 11. 

Arten af Från N. t. 
fynd m.m. de n.v. 
sockngrna 

(städer inbegripna ) 

S. Afdelnings- Norr och Väster
och sidahänvisningar.bott ens 

lösa fynd 
& oPferplatser,of~erhällar,sei 
tar. 

l. Offerställe. Pajala. l . 3. Lapska of ferstället Jeitaniemi, l 
x) 

mil N. om Junosuand by ,på östra str anden af r orneä lf. 

B.l. 3eitaniemi 3/4 mil ~ . om Junosuando . ~kdah1 säger. ~isk -och 

f ågelben funnos i ä lfven nära invid uäd en- (- o -'fers tället} • 

B. l. Udden är vid älfven 7 al. hög ,ser där ut som en genomskuren 

ätthög.Profilen 18-19 al. (bred? ) och 40 al. längd innan öfvergår 

i öfriga marken. 

D. 33. Seitaniemi,enl. prästers uppgifter ,hette Kirkomella. Där 

var "en grop hvari lapparne kastat de off rade renhornen. II 

2. Seite. Paj ala. A. 3. Där stod en seite "en ofo/'1)ffilig stenbill 

af Lapparnes gud,seita"( ~ ) .Öfverhöljd ffi . renhorn o. fiskben. 

Två mansåldrar före 1827- 30 skulle den kvarståt t,men af nybyg5aU. 

störtats i älfven. 

3 . 1. r:3 ilden var af tälgsten,skuren i ffiskoform • 

(Dbk. i Junosunando fins stenindustri ,en skiff erliknande stenart 

s. kan tälj as med yxa). 

Somliga sgr. Ekdahl,säga a Lt biljen fanns där för få år sedan 

före 1827-30,andra a ~t ett århundrade sedan . 

"Där han lige:er är flere famnar djupt och gyttjigt" . 

3. Offers~lle. "Arvidsjaurs B . L3ppmark".Löst odateradt häfte 

af komministern i Umeå J.A. Linder,efter B. 233. 

(om en stenknif ,jfr. 2 här nedan) funnen ej långt f rån "et t forn

tida off erställe och har kanske varit en offerknif. 

4. _Offgrs~llg.Piteå. 3 . 132. på vägen fr. Pitholm till fisk~ 

stället i saltsjön et t stenrös t illkommet på det sätt att en

var s. kom från sjön och där gjort fångst ,offrade där en sten 
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åt den gudamakt s. g ifvit fångsten.-IIIngeniör L..lndberg berättade 

detta. fl 

Offerställe . Piteå. B. 120 . Vid Risnäs ' Resenäs) - går d i Svensbyn 

7- har varit en Qffer lgnd hvaraf en stor tall ståt t kvar - se 

forts . här nedan 3 . på samma ställe . 

3 . 131 . Se där också vidare om tallen och första kristna guds -

tj äns t. där m. m. 

6 . Offerställe.Skellefteå • 3 . 155 . Äbyn. Högholmen tätt Ö fr . 

Äbyn. En hög ,6 al. hög ,48 al . l . hÖj den(ofvansidan?) 6- 7 al. bre< 

Planen oppepå 20 al. 1 .- W. ( - västra? ) bredden 16 al .- "Alla 

kanter i denna tringel äro afrundade, " s e t eckning . 

"Den har alla tecken att vara uppkastad ,och en graf(grop) väster 

om den tycks ha tillkommit gen . att ämnet till högen tagits där." 

"Den s !<:all enl . sägen ha vari t Qfferpl~ts , och ön s . den ligger 

på är "oknytt " - ej fri från spöken . 

C? ~e teckning- i C. el . B? 

7 . O~fers~~lle? Skelleft eå. 3 . 158 . 3äck. Skomningskäln , 1/8 mil 

V. om byn. Sju stenrös,hvaraf en kallas St orrösen s . alL~ogen pås

tår ha vari t hednisk offers~älle. 

Men ingen blothäll syns där , och ej kol el. dyl . 

8 . Off ersten . Norsjö? 3 . 157 . Står på Skellefteå s . n ,3 . 157 . 

Sydost f r. lJorsjö å Hunneberget ~ en stor Qffers~en med ramlerös 

omkring. Jon Gabr ielsson. Olof Persson klockare . 3en f rån (oläs -

ta2 ord). 

9. Offerst en ?Bygdeå . B. 177 . Skinnarbyn- kyrkbyn . på utdrag af 

fögderighadling för Bygdeå finns vid Skinnarbyn an~ecknadt (af 

Ekdahl el. annan): "sten med fyrkant i g fördjupning" , utan något 

vidare härom .-CDbk. Qffe~sten?) 

Och i slutet af samma utdrag ,vid präs t gårdsjorden • "en sten 

m. för - dju pning " (s . väl af ser samma sten , ty nutida prästgården 

l i gger i Sk i nnar byn)o 
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10 . _0i'fers~~11e? Umeå. 3. 230. 3rånsjön och ~rånsjöholmen.-

Di~J erse om fisket i Brånsjön ,sjörån ,lapptrolleri ,s tort spökeri 

på 3rånsjöholmen o.s .v . 

Dbk. det där kan kanske föra tanken på f.d.o ff erplats,lapsk eller 

annan . 

11 . Of ferhäll. Kordmaling . 3 . 11. l . Nära BI' evik .-4 rös. ::J . om vä · 

gen 1/4 mil V. N.V . f r. Brevik 1 offerhälla af 3 1/2 al. 1 . 2 l/~ 

al. bro 1 al. tjock1. 

l rös . N. om vägen . 

g,_~-: e!lredskap • 

12 . ~~enudgg ,3urträsk . B. 135. (Lantmätaren) Ingeniör Klingbergs 

uppgift. en s t enudd funnen 100 al. söderi~rån Burträskets strand, 

af bonden Joh. Johansson år 1822 vid en nyod1ing ,då han grof dike ' 

fanns den på 6 kvarter s djup. 

13 . gu1dmynt , strid§Yxo!:, . Skellefteå? c. 69. el. Ratan? Bakpå 

teckningen af bat teriet i Ratan . "Theol. doctor Ström i Skelleftef 

har ett i trädgården (7) hi t tadt guldmynt. ibidem(7) stridsyxor." 

14 ._St enklubba . Skel1efteå . 3 . 155. I Finn l..,räsket ,på dess norra 

sida ,är Fisktjufudden. Vid en nyodling där ,en §trids~lubba af 

sten funnen 1819 af bonden nils Jakobsson i Finnt räsk • 

15 . ~ten och flint=Ske11efteå. 3 . 155. yxor . Bjursele- ~ ten~ed~~ 

kap funna i den västligaste gården utmed 1adan ,vid en odling då 

en stor granrot upptogs. 

~De2Y.wta~ __ r.§.~§.~~P-§'!l_ 1ågo midt i , och ti1lhuggna_f1in~me~1~ 

lågo i en stjärnform däromkring- se för öfrigt t eckning D. ) 

B. 233 . "Hosföljande stenen,jämte fyra ti1l(c . a 3 olästa ord) af 

e1lde1es( 7) lika beskaf fenhet m. den flintartade ,äro för trenne ål 

sedan funne i -- Nybygget 3jurse1et utmed ~yske stora älv om-
l 

kring l 3/4 (l /4 7) mil fr. hafvet på en l åg kulle under en 

stor granstubbe s, ägaren af landet fö r några år förut uthuggit~ 

Det var vid åkerodlingen,sedan granst~ben var afbränd uppbrötos 
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rö t t erna. Då fanns en sten (stenredskap) ":ned sin hvassa ända 

neråt ,inuti hvarje rotånge samt en stör re midtunder själ:fva 

stammen som (stenen) var alldeles glasslät och rund,hvilket 

på begäran härmed underrättas." 

Ekdahl el. annan anmärker att "de flintarb etade stenarna vore 

alldeles egghvassa och i form af cirkelrundt huggjärn ." 

C.62 . 'eckning till 2 af dessa 3jurseleyxor ,bägge i plan och pro -

fil: 

l grå(skiffer? ) 

l gu l( "flintstenen 't7) 

16. Flintm~jsel. 3urträsk . A. Gemens. anm . ur Ekdahls oda serade, 

lösa skrii'velse till Akad. i A • "Flinta - och svartski ff ersviggar.

na af Linder , fol . 62 . "Dessa redskap funnos ännu hos den s . dem 

h i ctat( i nybY6get_Iti:ld~§elg, vid 3yskeälf) "af hvilken jag köpte 

dem för att ti llställas K . Akad . ". - Och vidare ~ 

"En bJ.·t f fl' a en l.ntme,jseb fun 1.en i ~urträs!s,ett järnredskap och 

(7) flintudd medfö ljde äfven och en stenklubba f unnen vid Fi nn-

träsket , 2 1/2 mil från hafvet. tt 

17. §tenknif . lI~rvidsjaurs i:3 . lappm. 't Löst häft e af Komministern 

i Umeå J . A. Linder,efter 3 . 233- (jfr. under l . här ofvan): 

"I J' rvidsjaurs lappm . är nyl. en väl arbet e och slipad tveeggad 

!snif'~_§~~g, m. ett kort handtag ,hela piecen vid pass 6 t . lång 

och l 1/2 t . högsta bredden- funL en ej l ång t f r ån et t forntida 

off ers tälle och har kanske varit en offer knii'''- - etc . 

" Jag (Linder) har hos Pastor Rhen anhållit om piecens a skaff. 

och tr or mig kunna erhålla den nästa vinter ,v id en resa åt Lapp-

marken . " 

3 . ~en, kol..,.ask~ 

~ron§.,Järn~ld..,. silfver,g1§§..,.Q!Ynt . 

Benredsk.§Q. 

Teng..,.koppar & andra metaller . 
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~iver~~~2~~fy_gg_§f_§gDgt _S~sg. 

18. Kol. Pajala. 3 . l. Käymäjärvi ,"3-4 mil från Kengis". 
x) 

12.14. Dbk . Käymäjärvi är den nordligaste punkt där ~kdahl 

enl. sina ant eckningar har vari t ,och som anteckningarna u 1.tryc.k

ligen b eröra. K. li6ger,i förhållande till följ. tre punkter vid 

~orneäl~~ rakt N.V. om Kengis,rakt N. om Peräjava~ra ,någon smula 

sYdligare än rakt Ö. om Junosuando . 

;;'kdah1 ~ Vid K., på ';iindsobergets norra(?) änaa fins en runsten, 

"Winds oruns tenen If , s . blifvi t tolkad af någon på l~o.aupertuis & 
xx) 

Celsius resa samt af Organisten Porhin i e;. l' orneå. : olkningar -

na finnas meddelade. ifen tolknir..Barna äro bara "runor" af vittring 

och fukt ."på alla sidor af stenen funnos~ol under mossan" men , 

säger E . tf af de s tockeldar s. granskarne troligtvis upptänd lik

som jag f. att få äga fred för sommarens myggor el . vintrens 

köld ." 

19. Winds2~un-Pajala .C . 40 . 'r eckning af !t ' 'indsoruns t enen lll
• 

s t enen. 
på motsidan -ri tningar af 'vVindso- ( ? )- t järnen- Käymäj ä rvi ? 

20 . 1:3en.Pajala. A .o 4 . Ett stenkast S . om Junosuando - som också 

af gammalt ,enl. allmogen heter Lapinky l ä,d.v.s.Lappbyn- finnas 

lapska (grafvar ) "grafrös", de enda Ekdahl påträffat . 

Äro högst obetydliga och föga upphö jda öfver jorden. II Stenarna , i 

hvarje,6-10 ,ngt . större än ett mskohufvud ,lagda utan ordning o. 

nästan helt nedsjunkna i jorden . 

Tre af dessa öppnade 1826,före Ekdahl,det fanns då ett mskoskelett 

i hvardera,mkt förmultnade. 

Nu funnos stycken af d essa ben bland den lösa sanden . 

21 . Kranier.Pajala. A ~ 5. F. d . kapellet Manganiemis kyrkogårds 

plats på en udde i Torneäl~ gent emot Pajala kyrka . 

"i de nedru ,~ tnade grifthus en" ett och annat lapP1~anium~Qlan~_ 

d e ö fr iruLfigs ka • St 

x)näst Seitaniemi och Junosuanso . xx) Maupertuis ~om 111.188 .
andra besökare(?) också nämnda . 
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3 . l. "Gamla bönehuset och begrafningsstället på 1\1. . i (Mangas-

udden). Några grunds t enar af bönhuset. Däromkring ,me l lan b j örk

buskarna ,fyrkant. för djupningar hvari man fann(funni t7) tjogta~ 

kranier. Djupet af dessa grafvar var 2 1/2 al. kvadraten 3 al. 

Inuti varit byggda m. timmer ,hvaraf ru t tnade block. roligen ha 

väggarna gått ett stycke öfver jorden o . haft tak. 

B. 33 Från den tid då förs . n ännu ej hade egen ständig präst. Gr a: 

varna äro t . största delen fylda. 

22. den.Pajala . 3 . 33. r~:en ur dem "skola stundom vara uppgräf"ne 

beg,hvilkas storhet tyckas bevisa släktets successiva af"tagande . 

23. ~nt. N. Kalix. B. 52 .~nt . s . tillhört Theol. Lic. Hans 

Petter Nordmark,ägas af dess syster Fru Eurenius i N. Kalix . 

C.77 . Teckning L): 

l).Stora Moguls ,af "en gul komposition." 

2) • Okänd t mynt af s ilf'ver • 

3) . Ebr eiskt af mässing . 

4) . Japanskt af mä s sing . 3 ex. H. Nordmarks uppg e 

Alla i 2 - sid . t eckningar. 

24. Kol.Luleå. A. lo . I högen vid Luleå Glstad ,1/4 mil från 

Gl . kyrkan . på vänstra älfstranden . Beskrifning på högen . 

Rudbeck uppgaf den 25 sekler gammal-tfkan nog hÄ nda ,men f ormad 

af älfven II • 

B. 86. 1/4 mil Ö. utifrån Glstaden. Ekdahl gräf"de,sanden låg i 

ordentl. ränder ss . då man gräfver i en vanlig sandbacke . 

en i S .V. s i dan fanns et t och annat kol 2 al . djupt i sanden , 

"och föröf"rigt var j orden där som hade den vari t rubbad .Il 

25 . Sax~~QQ2ar _~~ssing§.~~ ..,.Q.§J1skgQ~.Luleå. A. 7. 

Vid Antnäs ocn Ersnäs "byg~nadsrösen !t. De äro s ammanfallna forn · 

tida eldstäder och f . d . tomtstenar . Detta visas af de husgeråds

saker s . ofta finnas i och vid dessa rösen.Folket har i dem fun

nit .Qenskedar-...)~!L§.t!:~dd §.!:§.ax. 
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c. 55 a-b . - ithörande tolkni ngar. 

26. AskaAol-,-sa~-,-~~g~L~:r~~l.Luleå. 3 . 87. Ant näs och Ersnäs. 

fid f.d.Per Ols sagården ett stort s~ enrö s borttaget i mannaminne. 

Stenarna af manslyft. Emellan dem~ 

2 ska 09.h koJ:, 

hvari f anns en ~ax m. runda grepar.Af rost förstörd o. kunde ej 

tillvaratagas .Längd et. t kvarter. 

en kulle(källarruin7) m. :tegeL i o. en ste!l-m .~rt~1_1ZQZ-!.. 

27. Malmkr.~ar ,spor.re ,j ärn§.ak~r..4.ön§.t erbe§l~~fQ.nst~r~lg§4-Q.~n

skedar~tege1,koppartapp ,skorst enar ,glas~~nifvgr~ Luleå 3 . 87. 

Ersnäs. fnders Larsson berättade sig ha vid odlingar(åt andra) 

förstört många rös i ~rsnäs,o. i dem ha funnit~ 

på e tt. ställ e! en tunnkran af III alm,en 2.Qorre, å tskilliga för ros

t ade järnsaf~!: , 

på två andra ställ en i Ersnäs • sådana malmkranar ,hvaraf :6kdahl 

fick en söndrig , 

i flere r ösen : förrostade iärnsaker,föns terbesl~,fönster.glas, 

Qen§.~edar , 

B. 85. i et t r ös på kyrkot egen~ ben och järnskr~ , t egel, 

på gårdstomt nära därintill~ föns teriär~en ~QQQ§!:~2P~ 

3 skorstenar efter gamla byggnader, 

1t500 al. N. om förra rös en", en s tor gårdstomt III . rappade murläm

ningar ,hvari_mur och_fön§1~r.i~rn~1§§-,-~nifY~~~§Qar~f_ben,väl 

sirade, 

27 1/2. Ben vid g!:.af~amr8.!:.,.Jär!!~);!~tapp , fä1ts1~.Luleå B. 89. 

"Utanom gårdstomten"stora rösen hvari grafkarrrtar,ben,upprostadt 

j1i!:!! både krokigt och rät t,Jtutan att förråda någon bestämd afsiltt~ 

källergrop V. om gårdstomten ,hvari en tunnlapp"s . äges af Barm 

Lybecker i l u l eå , " 

på Per Persabdcken har ståt t et t fältslsg,men vet ej när ,backen 

ligger me l lan Lundströms och Erik Er sons gårdar ej långt fr. 

gäs t g ivargården. n 
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28 . 3en,aska. Piteå. A. 12. 1/4 mil 3 .V. fr . Piteå landskyrka,Rös-

berget,på dess högsta punkt ,2 rösen. 

Rö sberget 5- 600 fot högt , foten går till ä lfven."En prospekt af 

denn a sköna trakt lärer snart bli utförd i olja af Hr. Olss on'!... 

Två rösen där.Det ena a) se teckning ,har grafkammare i behåll, 

fastän öppnad.I nnu ffb ibehållna./ll skärvor af m§DPi~~QQ.gn och ask~ 

Rö set var ej nyligen upprivet i centrum ,t y en minst 40 år gamrrql 

t all uppvuxen midt i grafk . i askan . 

C. 59. Hithörande t eckning? 

29. Klink. P ~ ~eå. 3 . l28.på e t t berg i Svensbyn - sade Jan 

Nilsson-nära hans gård(1827- 30) fins 2 rös 10-12 al. d iarn. Garnmalt 

folk har sagt dem vara (oläst ord) efter fordom där strandade (?: 

skepp ,emedan skru _var(?! ) och ~link funn its vid dem.-Det är på 

hög~ta spets en af Högberget, s e t eckning(?)( Dbk . s ä ledes ej ~isnä s· 

berget? ). 

C. 59. D) Hithörande t eckning . 

30._Ben,jä ~ t~~fferlun~~app~~iteå . 3 . 117. Vid o s t räsk 

( ?- 0bk . det tycks ,se nedan ,vara ett nybygge i eller vid 3vens

byn) ,anlagdt l75l,funnos ben af ovanlig~1Qrlek,lårpipa 23 t. l 3~ 

t . diam. benpipa 18 t. 

B. 119. Carl Solanders berä (,telse~utförlig tradition om jättar II 

här i socknen" , som Solander t ror på af fler e skäl~ 

l) . en gård vid Svensbyn hetat Resenäset, 

2).ett åkerstycke till gården kallas jättegrubban , 

3). en udde nära går den j ät te skatan , 

4). tradition om Svensbyns anläggare Sven och hans 3 söner efter 

hvilka Hemingsmark,sj ulsrnar k i Pit eå och rsnäs i Luleå äro 

uppkallade. -- Rn av dem varså stor att en "grankägla" kunde sitt a 

i hans näsborrar. 
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"lid stranden af .. ist!:.äsL~ liglia 6 stora block kallade jät1.~-

_st~. 

5) .då grunden ö pnades 1751 till nya kyrktillbyggnaden i söder 

(på Piteå landskyrka) ,funnos nederdelarna af 3 s~elett ,hvaraf 

fans et t lårben 23 t . l. l 3/4 bro ,en benpipa 18 t. l. och robl, 

det stort till allas förundran.Verkgesäl l en Daniel Hagman uppmät

te dessa ben m. tumstock,hvarefter de begrofvos mellan Madame 

St enhagens graf och kyrkgårdsmuren . 

3 . 117 . ' isträsk by ,sjöstranden, 6 stora s.k . jättestenar. 

B. 120 . Vid Risnäs (Resenäs) har varit en off erlund ,hvaraf en 

stor tall stått kvar till 1750- talet då den af bonden Jon Sven-

s son borthöggs för den vidskepelse s. därstädes förövades . 

B. 131. To lfman Sven Mats s on . att enl. gammal tradition först e 

kristna guds tjänsten i orten hölls vid den 1750- talet kullhU6gna 

tallen.-Vidare.Norrut från Risnäset har legat en gård hvarå bott 

en jätte ~hure,och å andra sidan vi~en en Bjure,hvarefter 3jure -

gården o . s . v .Efter Thuregården är blott en källagraf att se där 

(oläst ord) fins ännu . 

B. 119 . Ekdahl! han (Solander) bevisar (också) att orten varit 

i lappsk ägo före den tid det åkerodiande folket där var bosatt , 

och att lapparna fördr ivits af de senare .Ett par ortnamnsexempel 

härtill. 

31 . Sot_och_koh!!äljknif.j. __ tegel .Pi t eå. A. 13 . Vid öfvers tebos tällE 

Grans fäbodar , 2 mil V. från n . v . stenkyrkan(Piteå landskyrka): 

byggnadsrösen,där socknens äldsta kyrka säges ha stå ~t. 

Ekdahl , jämte Dr . Hesselgren,undersökte 2 af dem , funno bara sot och 

kol. Anser dem vara sammanfallna gamla eldstäder . 

En fördjupning,1.roligen brunn ,också full m. ~ol, torde varit elds 

våda ,säger E. 

En gammal förrostad tä~!!if " fanns där. Och , i ett af rösena ,en 

förvittrad tegelsten.Inga rester efter kyrka el . kyrkogård , hvar-
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för E . icke tror på kyrkotraditionen.Jfr. hsr nedan: 

.3 . 120. ear l Clolanders berä l"t else: Kyrka syns ej vari t förr 

byggd härstädes än lagnus Smeks bref gaf därtill anledning. 

32 • Sock~nsigill.Piteå. 3 . 120 . Kyrkan(landskyrkan)kallas Jo

hans (Johannes ? ) och förer hans hufvud i si t t sigill. 

33 . ~värds -kli~or ..1§.y'ärdsf~§..!&!}..1~Q1..1Qe~i t eå . B. 117 · 

Alters bruk . Inspekt. Håkansson på Altersbruk har förlidet år 

(1827-30) under en sten funnit 1~1~sv~rqskl~ggQ~· 

B. 129. "Den l ugusti"var Ekdahl på Al 1. ens bruk dä r han för 

VitL . H. & Ant . Akademi.s räkning erhöll af Insp . Håkansson 5 st. 

svärdsklin50rChandsaxar- 7) som "förliden somrnar"vid åkerrödjning 

funnos under e1. t stort s t enblock s. bortsprängdes.Det var S .V. 

fr . boningshuset ,N. fr . h~nmarsmedjan ,blott på 130(307) al. fr . 

hvardera. Sj ä lf besökte E. stället och fann där ännu lämningar 

ef1.er §.värdfästen , och fol ,ner i jorden.Qenb i tar f unnos ,E. vet ej 

om af redskap el. af ngn . vid vapnen bränd el. obränd människa. " 

34 . 3en.Pi t eå . 3 . 128 . Portsnäs och Kopparnäs. - l sockenstugan 

(på stämma) frågades för E:kdahls räkning"5 Aug "RöranJ.e !:ortnäs 

svarade Carl Johansson att då han bYbgde sin sO:Il!Ilarstuga ,r öj de s 2 

stenrös bort , " 5- 6 lass i hvart", l aln emellan dem. I det ena 

fanns en oxlägg. --

35 . ~armynt . Pit eå. 3 . 128 . ---~Q2parnäs by : har funn its rösen 

s . blivit bortgräfda"och kopparmynt funnits.-Dbk . jfr . Fö ljande~ 

36 ._~arm~lm . Piteå . 3 . 122 . Kopparmalm har fun nits på Bagghol

men , tillhörig prästgården.Försök har gjorts ,men malmen var 

blott kis. Skulle äfven finnas vid 3julsmark" men är ej än uppvisi 

37. ~en ,~ol.Skelleft . B. 165. Burvik. 3ergfors nybygge,Vitberget, 

2 r ös l mil, fr. lands. finns ~o l ~~en.Erich Ander ss on därstädeE 

38 . Pilar ?? Skelleft. 3 . 165. --"w. om kyrkan( ? )--!::ilar (7 ? ) vid 

Dalkarlsliden" • 

39 . Sgorre7 Skelleft. 3 . 157. Brännan. , "tvåkluf -

vet som stj ärten på en svala" - (med en ått kantig t en 1/3 al. l ång. 
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funne t 200 al. fr. Prä s tg. å t norr' 30 al. ö . om landsvägen 

bland sandj ord s. med en särsk. (oläst ord) fördes till 'fyllnad 

i en grusgrubba. Ägorna prästgårdens.-Torp~n s. gjorde fyndet 

heter Aron Åberg. 

40. SigneF~.Skelleft. B. 158 •• 60. 'fuf;van. Signetring af 

tackjärn funnen i jorden vid en graderjngsförrättning i Tufvan. 

Af (lantmätaren) Ingeniör Klingberg 1818. 

Stället där den fanns kallas munkåaern s. enl. folkets utsago 

skall för 600 år sedan (före 1827-30) varit innehafd af Klerker. 

B. 160. Sigilla~tryck E. )bifogadt,innehållande en nyckel m.m. 

Åt tkantig. 

41. Ben? Norsjö.B. 157. Står på Skelleft eå s.n.157. 

Sydost fr. Norsjö å Hunnberget~ en stor offersten etc. - se under 

l.här of;van"~!m från '1 (olästa 2 ord). 

Ben.Järnkor2..!. Löfånger.B. 168. Vid Kyrksj.ön.ItTecken efter kapell 

vid I<y:-ksjön u • Järnkors och mänskoben funna där. 

B. 17 l. Prosten Dahlins ttbeskrifning ' tr • Kyrkan berättas af gammalt 

folk vara fr. 15 årh. Fö~ut stod träkyrka där kaptensbostället 

(dåmera var) .Järnkors äro fum .. a där. 

43. Ben i grafkamrar. Säf'var. A. 26. B. 198. Holmögruppen .- Jfr. 

A. 25.26.l7l.-B.135.l83.l93.-200.238.på Skalmhällan ,Bastugudden, 

Norra och Södra Grossgrundet,Norragadden och Stora Fjäderägg et~ 

rös på hvardera stället,hvilka af kapellpredikanten och andra 

besirefvos. 15-20 al. i diam. och manshöga.-Ekdahl var ej dit.

Sagesmannen hade öppnat åtskilliga af dem,och funni t fll'dels brän-

da dels obrända mskoben i ordentl. gr5fkamrar."-

44. ~ol.Umeå. B . l89. Brån. -"Kol och (oläst ord) på 6 1/2 fots 

djup.Per Jonssonn.- ( ingen vidare an ~eckning.). 

45. ·~ijssjD~sri~. Umeå. B. 238. Klabböle eller Baggböle?-jfr. 
bränt forn. 

B. 189,225,231- En not 238 till någon af "skansarna" där .---
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uhvari funnits ~ stor mässingsriIY',bränd korn,se Jonas Asks dia-

sertationtt--(de urbe Uma etc. 1731)-"hvarar slutas att de varit 

skansar,(s. dock knappast tycks vara E.s e~en åsikt). 

46 .!-Ben. Umeå. B. 238 .Bå t s mark • "Ben i j orden't • 

47. Ben.Jettar. Umeå. -B. 225'. Umeå landskyrka. BYigmäst. Grundst

röm s. besörjt(reparationsarbeten?) 1806 (på kyrkhvalf've-n ? ) ,sva

rade "'om sakerna på kyrkhvalf'vet" de ,jätteben som f'innas(?)där, 

syntes ej l806,ej heller omtalade någon af hans arbetare att de 

sett. dem. 

B. 22.9. Norr-mjöle.-En helarksida berä t telse om tre jätt.ar i Norr - 

mjöla. 

llllderiby. ruin af hans bostad m. teiel och annan sten ,begagnas 

ä~ven t.ill kyrka.Låi i ett rös taLL vid vägen. 

på jättarnas tid kom byfolket-en familj-dit. sjöväien,genom sjö

olycka-kajuta nämnes pm f~tYiet-och tomtade den må~a gånger se-

nare omby~da gård som nu 1827 -30 bebos af Emanuel Johansson • .... 

2). Wåbus.Bodde väst er om f'järden,ruin synlii".Be~of's i hÖi på 

Sara(?)-beriet.Röse1t ofantligt stort.,bortf'ördt till kvarndam och 

knut.stenar-. 

3. Webb Tomtade en gård.----F())~et på skeppet s. förliste var 

en dokt.or o. hans fru,trenne(tvenne?)barn,piia och kock. 

USjön i.ic.k då allt. upp till bynft .Där skeppet strandade kallas 

Bertnerssand. 

48. Ben,näf'ver.Lappland. B. Löst,odateradt häfte ~ Komministern 

1 u~eå J.A.Linder,efter B. 233. 

Södra Lappmar.ken?Arjeplo~? Sorsele ?'~ lapp v.n.Nils Jonsson 

berätt.ar at t. han på fjällen tunni t mskoben s. ant. vari t inne

slutne i kistor el. omtimrade m. stockar.Sanuna lapp har ock på åt1 

lappC-skatte-) land fUIlllit ett stenkummel och kastat upp det

samma ,s amt funnit därunder Q!n~Len ren hvarofver näf'ver va 

ri t laid ,äf'ven fans där en hQI!viken nät'ver Gåi,ot inlagdt s. han 

tllc.kte liknade t.obak.--Linder anmärker. J~ hade bort. anmoda 1ap-
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pen att. vidare undersöka samma ställe och gräf'va i jorden, 

måhända hade därunder kunnat ~innas ben e~ter en 1app.---

* * * * • * * 
Här s1u~ på hä~te 11.a 

Stockho1m den 19 april 1917. 

S. Dahlbäck. 
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