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Anmälan om anträffade fornminnen i Nordmaling,
Ångermanland

Fornlämning,
Fastighet,
Socken, Nordmaling
Kommun, Nordmaling
Landskap, Ångermanland
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l. fredvik, -ra v_och kultplats. Gravarna 11~"a c:a ~,5 llo~eter frfin
byn Bredvik, ett stycke s~r.cr om ~~~. kyrko- cch utfnrsvä~en. :ultet omfattail en mW:'l;d ~rll.var. varav fyra aWrro rC;sen, av vilka tre
il.ro nAgot utkastade rr.on l1kvii..l törvunar,svll.rt vUI blbehlllna. hösena
11gsa 1 on cirkel och 1 mitten pA denna en större offcrhälla,2.20 m.
lung och 1,5 m. bred SAmt 0.6 m. hLg. Väster om hUll an är platsen 1nhuncnad av dubbla rader lhga etensUttnlngar. Gravfliltets diameter ur
o~~rln8 200 ~. ~tt stycke norr om gravftlltet 11 'or öven ett större
sten-rör. Samtliga gravar öro uppvysgda av stenar.
2. Röo~sen, delvis på Långeds-, delvis p~ Sörbyskorqn. Gravfältet har
varit ~~cket statliGt. ~inst fem ståtliga rösen ha hUr leeat pu nL~'
tjot avstlmd fr[n varandra. Let mellersta har vari t av imponerande
Fttt, c:o. 18 m. l[nst, 16 ~. brott och' m. hij~t. _lott den norra.
., :lalen av den :::::i:l:t1;a st(;r.rundcln Ur kvar. in3t 'jOO lass tlten har
bortförts frlill detta vUI:ii ~II. stl;nl'ör för c;c. '{; <.r s(;uan för dn=ar.l~"rninr: i I:i..knlis. :ravf1Utet torJe i likhet ced -rflvfi.i"ltet i 8rodvjk ha varit kultplats. Cia 25 r. frun syulicasto st~nröret finnes
Uvcn h~r en offcrhtllla till utseende O~~ diemesioner f~rvi~ndc lik
den pli Bredvll:s sravf:..:.lt. PI. hll.llons övers1r\1I. nn<;er skörs ten, att 'let
förekOlllln1t 1;rattir- och lLngvarlf; 01:1.n1n"' • ..et andrA gravrBret : or,\nl~~en frhn nerI' är ~ycket intressant. Utanfi r in~Ln~en tIll rCrot
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finnes en vacker väl bibehållen stensättning, oja 3 n. l~ng och l: m. bred
bildande en l~~ä~nad frar.JÖr röret. 2ijkerllgen har denna lnhäcnad varit äenad att binda den dc.;des ande vid

~rDven.

i:ed

,cd

nntas! kan r.w.n även skönja

spur ~v sudar. lnh~'nad vid ~ndre rör.
~. iUl,:,ersjö/ hörde till ör 1913 till t:ordn~!lllr.g. rr'1vn.at vid den stora l'~SP::lS
!T.yr~nJ c:n tr~ kilor.:. ter söder om byn. l:llr har runnlt~ ett stort ernvrör c:n
l< tta m. lun~t,
tre .... brett samt en m. hö,.,.t. ~trax Söder d.iiroc ett clrl:elrunt
[;r'IVrÖr, so", v fl rlt ev verkligt i!t~)or.erer..Jc "1 l':l"'n~i.orer. .i..t:lr.:ctern C:J). 10 u.•
och höjden 2 å 3 ~. ~ndast södra jelen flr~es nu kvar. Eärlfrän har en oasen
sten t~~lts tIll dcn stora kraftlednln~sllnjens stolpsättnlne över den breda
sanka l'ospasmyren. N'ilrl"'lB.re ;·:neersjö pli Lb.np-"ntisct finnes även ett stort 2ravfill t. tinst fem rU:e r-.ed .... ravö?pnin~ar orienterade i norr och söder kunna
iaktta ,as. h en Mellan nucken och hn~Cr3Jö flr~3s ~ovftilt. Tre större gravrör har ~~ dör 13ktt8~it.
T·UknbS, vid ~trder. :la~~arns~yren, c;o. 150 ~etcr sö1cr o~ ~urden. H~r har
varit tre 'T'lllJI'i..:r. :u finnas blott tvu delvIs kvnr. t:I;~ist bev~rnt är det,
som lir·er 1l.in"st 1 norr. Det har en dia~eter av ol':1krIn!"' 4. neter. 'lrnvk~mrr~ren ör orienterad i nordväst- sydost. I det ~ndr
~rnvröret, som är
svärt ramponerat kunde jag ~öra en intressant upptäckt, dA gravens botten
nästan blottats. Jag behövde blott lytta på en sten för att se, att grnven
anlagts
botten av vit sjösand och i denna vita 3and avtecknade sig svarta
kol. Detta visor, att den döde brännts pA sandbotten, och att man sedan rest
hö~en över brandplatiiRx.
5. Levar, Hanober~et, c:a tvA km. i sydostlig riktning. ett gravrör, diameter
c:a 6 m. Tydllqt spur av gravka~are, 80 cm. bred och 1,12 m. l~n , orienterad l nordost och sydväst.
6. Aspeit, c:a 12 km. sö 'er om Nordm··.lings kyrka, rUtt myclcet spolierat.
7. Ava, c:a 1.6 )ac mil sörler om hordmalinc;s kyrlca. Pö. Avafjället c:a 76 m. höjd
övcr hnvet tre större röden i cirkelrund form. Mycket primitivare än gravrören lijgre ned. Dessa rösen kunna liven vara n~got annat än gravar, helst
30m de li::Ttl Sh hö t. Det rätta eravfiiltet vid Ave lic"'er på betydligt liig~ re niv~, c:a 35 rn. övar havet och c:a 300 m. väster om hemoansä are Per
Ar,ton Ols?ona ~år~. Graven lir rektan~llHr med anscnll:a diemenslaner, 16 rn.
luns b n. bre.~ oc~ 1,2 rn. hö . Grn.ven hr orienterad 1 ::-orr-söder. på södra
sl!~n r~nr.es en J nsline omsor-stullt utrör~ ~llllklstn. lÄ norra sidan finns
en lika stor ·rflv, mor" len sakna.r hällx;'sta. ·L.hllnda. har r.-.snnen 'begravts i
.1er. f\,rrl1 och hustrun i den senare ... itt ernell'ln de 'lida gt''ivarra finnas
tvenne r.lin1rc lörd~upnlncar, som nlÖ~'li"'en kunno vara barn~avar.
c Dr~van vid Herr.örss1'ndet, l ko. norr oc tandH"kare C:lfvin ~s villa. Ett större
"'r~vr~r med en diameter av omkr~ng 7 m. Sten ~ndeln är vl\ckert uppby~d av
mindre stenar. ]:ura denna 17D.V firu,as tvaJ no mindre gravar och ytterligare
fem mlndii stensättnin~ar. Dr~van var ju förr Ö. så att hur ha vi troligen

pu

.

-5varit en begravnlnesplnts för det ntirlir,"ande fastl~ndet.
Björntjurnsberget, c:a en hRlv mil söder om rordmlllln:;xsc;ränsen, c:a 150 m.
frt.n landsvi.i. en. Ett stö:fire :-ravrör med 12 meters d!an:eter och med en höjd
av 2.7 n,.
10. Ll..n"'11den/1nom Grundsunda ocl{en/Lf'r. J'strLickt rektanguli:.rt rUsa. c: a 15 m. H.nJ!t
6 m. brett och över Lvt.. meter hCi,rt. Län3s dess rr.itt tolv ~ravöPFnln1nr. Dess-

utom pu sIdorna mindre

",:rl1vöppnln~ar,

orienterade 1 öster'vöster.

11. Stavarhalsbncken/inom Grundsur.da soc1<en/Eii.r har funnits fyra större rösen
strax väster om landsv~gen. Nu finnes endast ett kvar. De övriga ha Väustyrelsen 1 Grundsunda låtit gå ~enon stenkrosseh för grus till lanesvägen. Söder

om landsvägen finnes emellertid ett ståtligt gravfält kvar. Fyra vackra stenrör tämligen oskadade.
12. öresund, Dödmans skär , Dödmnnsskäret har förut varit ö. Tre r~sen. Det störsDa
röret har c:a 6~T m. diameter och en höjd av li m. De båda mindre ha ~-4 m.
diameter och äro betyull~t lugre. Spur av gravkammare finnas. För n~gra år
sedan gruvde en ortsbo i en av högarna, men då han puträffade m~nniskoben,
blev han förskräckt och slutade
l;. Gås>';Tundet. pi! andra SirJll.n av L~llf:roavan. l/itt emot Dödmansskär, än ida~ häckplats !'ör vIld tiss. Här finnas en imponerande stensätt.ning, som säkerligen
ha!'t att göra med det rika !'is1cet här vid LAneron, SOm i forna tider har varit ortens förnämsta !'iskeplats. På avstund ser stenl~~~ningen !'aktlst ut som
en ruinstad av sten med tore och rh~~us. Det är långa reder av lika höga stenmurar. Jar räknade ända till tio sadans med tämligen breda gator mellan sig.
Alle dessa gator utmynna vid en större öppen plats, i vars mitt en !'yrkantl
stonsi.i.ttnir..1! lt.-5 m. bred och c:a 3 m. hög. S~dana stenrader finnas litet varstans hRr vid kusten t. ex. mellar, T'emavan och Hästsk~vlken och vid Jäl'näsklubo.
14. Oräsmyr. Ett stenrör väster om byn och ett flertal ~ycket eGendomliga stenrösen öster om byn på ~ösberBet.
15. Dag Turd, mittemot Djupejösur,en c:a 400 m. i västlig riktning från Gunnar Jonsons gård vid Djupsjösågen. Synnerrlgen märkliga stenl~g~ningar orienterade i
'
nordost- sydväst, tydlizen anlagda efter solens öång vid midsommartid.
Längst
i norr en vackert lagd rr.ii.ktig stenkvadrat med c:a 4 m. sida. I mitten ~r inl~gd en ~äktl~ stenvisare, som pekar mot nordost mot solens uppgång vid mldso~artid. e,a 6 m. ~t söder fran densa~IA ett triangulijrt röse, c:a 3 D. lun~t
och 2,5 m. brett. Röset liknar mest en villdlg stenyx~. Ln litun bit söder därom tv lilmga stenrösen, det yiltre 8 m. lungt och 1t M. brett, det lm'e 10 n.
långt och 5 m. brett. Framiör rösena mot nordost tV& vackra stenkummel. tär~
mast ser det ut som det voro en o!'ferväg, varigenom solcuden inbjudes, ty bakom denna väg lirTr'er pli ett runt röae en offerhtilla, som ser rrJ;irk ut ,SOr.l om
den vore cenomträned av o!'ferrljllrens blod. Den bildar det centrala 1 den rr.ärk.
lign stenanläzgningen. Här har kanhända midsonunarblot ä~t rum. Berget varpA
den ligger kallas än idag W.idso~,arberget. Du platsen llg~er c:a 80 m. över
havet, måste den vara mycket 8a~ al. I de lägre bBlägna stenrören äro stenarnp
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ej större än mansbördor men hbr h~r äro stora ocU sroa stenblock blanvarandra. De förete
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ulderdomllca typ som de under punkt
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nämnda e 'endomllSR r~senQ p~ AVafjället.
Säsom framrär nv ovannämnda fpnd är det häc i ~ordmeling ett rikt fält
för fcrsknln~en anC4ende Korrlands första bebyg~else, och det vore önskll t
att de mtnga kult- och ,,:ravplalserna blevo undersökta och kartlac'da av nA on
facknan. Zn har härmed velat an~la ~den, då jag ej vet. om de förut äro

kända för Riksantikvarieämbetet.
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