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Uppgift å en del i senare tid försvunna fornminnen i Nätra.
Torp. Olov Helmer Hållbere, Sörgård, född 1894, död, meddelar 29/
12 1944 , meddelar, att då han var c:a tio. år, var han med, då
Bjästaborna vid ett gammelgäsp öppnade ett gravröse på Bjästaholmen ungefär där Norrforsledningen nu ~år något söder om Forssledningen. Det var omkring 1 m. högt och innehöll ben och krukskärvor. Det lades åter igen.
Hållberg har också sett ett röse i skogen ungeför mitt emellan
Bäck och Hålviken.öster om vägen i sin ~gdom, men har sedan ej
kunnat återfinna det. vid kanten av myran.
Kyrkvärden A. A. Berglund, Bjästa, född 19/2 1864, berättar
11/6 1945, att förr funnits på Bjäs t ahoJ:.mens sluttning mot Fagerlandet (ungefär ovanför numera Sandins gård vid vägkröken) på
hans hemman 8 a 10 gravrösen. De bortfördes av kyrkvärden Svensson
till strandskoning vid sedermera Vedins (numera Sellings) gård i
Bjästa (Det har sagts, att S. tog sten till detta ändamål också
från kyrkoruinen) .
LIkaså funnos på gränsen mellan Bylunds och Oskar Vestmans hemman vid Myränget några stenrös en, som förstördes vid samma tillfälle. En av dem var mycket stor. Den öppnades vid ett gammelöl
i B:s ungdom och befanns innehålla flera stenkistor av manslängd,
enligt B. placerade r-1
och i nnehållande människoben av olika
slag, ett par kranie!lJ;-l~.ben m. m., alla mycket sköra , men inga
andra fÖBemål.
c:J
Nämndeman Conrad Öberg i Bjästa, född 11/1 1884, 2-8 1945, känner
till ovannämnda rösen vid Myränget och har även hört talas om rösena vid jj'agerlandet och har hört, att en d~l rösen förts bort
från Näs~eskogen väster om gamla Näskevägen strax före Näske och
använts till grund för ladugårdsbygget i Bredånger. Detta har bekräftats av andra.
Öberg berättar, att för omkring 30 å 35 år sedan (=1915 - 20)
fördes tre stora gravrösen bort, som lågo till .höger om vägen
till Sidensjöpå Bjästamon strax bortom Bjästatjärn hög som ett
rum (= 2,5 m.) och i den anträffades en stenplatta som ett mycket
stort dubbel skrivbord , vilande på kantställda stenar. Under plattan fanns endast något, som såg ut som aska. Ö. var själv med och
fraktade stenarna, som användes som fyllning för kvarndammen i
Bjästa. Fabrikpr Dahl anmälde saken för länsstyrelsen, länsman•
nen kom till platsen, men fann saken u; an betydelse.
19/11 1947 meddelade flottningschefen A. Nieman, att han, som
själv var med, i likhet med länsman Sundelius (?) ansåg det endast
vara uppkastad sten vid odling av åkerjorden . De lågo vid gränsen
mellan den odlade jorden och skogen och utgjordes av högst olika
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stenar. Ben, som funnos, lågo ej i högarnas inre och tycktes vara
djurben.
Byggmäst. Aug. Lundholm i Bjästa berättar 31/3 1943, att när
landsvägen till Näs från Kornsjö byggdes för c:a 20 år sedan, togs
grus ur g rustaget ovanför Sigvard Kristofferssons gård i Kornsjö.
Där anträffades onkring 3 m, in i backen ett rum byggt av flata
stenhällar omkring 1t m. brett och 5 m. långt från ingången. Det
var nedrasat, men l ängst in i ena hörnet (vänstra?) var fulla
höjden kvar mellan 1 och 1t m. Rummet var bränt inuti, och man
förmodade, att det va rit något slags ugn. Stenarna vräktes av bönderna i sjön. Något slags undersökning gjordes inte.
(Byggm. Lundholm var från byn Näs)

(

Då ängen öster om gamla kyrkogården plöjdes upp år 1941 (Nätra
äldsta kyrka av trä, som brunnit, har enligt traditionen legat
öster om kyrkoruinen, och backen var ouppodlad till början av
1900-talet), anträ f fade arrend. J. Nordin utom en del vanlig sten
flata stenar, tydligen lagda av människohand i tre sättningar i
rad c: a 1t m. långa i form ,
ett lager sten, omkring 1 m.
från stängslet mot gamla kyrkogården med början vid dess nordöstra körn. Han hade tänkt meddela mig därom, men det blev ej av.
Stenen ligger som fyllning omkring kraftlednings stolparna från
Norrforsledningen till Köpmahholmen.
N,s son Hannes meddelar, att han anträffade två av dessa stensättningar. Av flata stenar täcktes ytor i båtform, den större
närmare två m. lång, på ungefär 3 dm. djup under markytan. Om
något fanns under, hade man ej sett efter. Då marken är e ten!g',
plöjer man här~ grunt (10/6 1944).
Enligt uppgift aven tidigare arrendators son Viktor Ullsten har
man här funnit människoben och även andra föremål tM.~,.r ?'k/~(-· "'-.J
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Ångermanland.
Nätra.
Emädan såsom här fordras Atäst om här kan synas några gamla
Antijquijteter så betygass här medh i sanning att här synsz slätt
inga huarkien thett Ena heller andra.
l) gamla Yätt högar heller ofur brunar finns här inhte eij heller
någon hört nämnass.
2) gamalt myntt och gamla Munk breff finss här intte huarkin i
Kiyrk Ktistan heller på bygdin.
3) gammal hälsingz lagh finns här ickie.

(

(

Thetta och sådant meera som fordrass om gamla monumenter fins
här intte eij heller hört nämnass thetta i saningh wahra betygas
medh Soknes Sijgijl.
Nättra Soken stuffa then 14 december Anno 1684.
Olaus Jonae Hohsdius
Mp. (Sigill)

länss och tålff Eedh suorne i
Nättra Sokn.

Rannsakningar om Antiquiteterna
1667 - l684~

Nätra .
Netra är i 1314 års längd över den s.k. sexårstionden uppförd
som eget gäll med en årlig utlaga av 10 öre (DS 3: n. 1946). Till
lösen av ärkebiskop Olofs pallium 1316 fick församlingens präst bidraga med 3 mark och kyrkan med 12 öre (DS 3: n. 2043). År 1386
omfattade pastoratet en kapellförsamling, Sidensjö . Vid ärkebiskop
Henriks visitation härst. den 17 juli s.å. framställdes klagomål
över, att fogdar och även bönder i strid mot givna privilegier avtvingade Naetra kyrka och Sidunxiö kapell kronoutskylder och andra
onera för gods , som de sedan mer än 60 år innehaft. (SRP n: 2248).
Sidensjö synes ha blivit avsöndrat till eget pastorat kort före
eller i början av Gustaf 1:s regeringstid (se khde n. 2). l)

-------------------------------------l) Enligt sägen skall en del av Nätra socken på l300-talet blivit
lagd till Själevad som straff för att prästen under ämbetsför _
rättning i kyrkan mördats aven församlingsbo. (Htilphers, Ångermanland, s. 220). Det från Palmsköldska saml. hämtade citatet:
Skjuppe sköt prästen ihiäl wid Löja Altaret i Nät ra , skall vara
Höga altaret (högaltaret).
forts.

forts.

(

Bygd~ns

krön.

Nätra.
---

Åtminstone sedan slutet av l500-talet har khden i Nätra haft biträde aven kapellan, som tidtals fått bruka viss del av pastoratsboställets mark, men först genom K. M:ts medgivande 24 maj 1844 fick
sig upplåtet jord ur prästbordets ägo-område, kallad Nyåker, och
28 aug. följande år sina övriga löneförmåner reglerade. Vid Ulvö
fiskläge har sedan länge tillbaka funnits ett kapell, som vanligen
åtnjöt 2 predikningar var sommar av Nätra prästerskap. Enl. nådigt
brev av den 29 nov. 1901 medgavs, att efter dåv. khdens avgång finge
anställas en där stationerad kapellpredikant, vilken tillika skulle
göra tjänst som skollärare .
Nätra gamla stenkyrka, av vilken numera endast rester av murarna återstå , låg något sankt invid stora landsvägen t mil från
kusten . Den var 36 aln . lång, 17 aln. bred och hade tydligen på
l690-talet undergått en vidlyftigare om- eller tillbyggnad, enär
K. M:jt 14 nov. 1693 utfärdade ett kollektbrev för Nätra församling
till kyrkobyggnadens fullbordande . En omfat~ande reparation företogs även på l760-talet, varvid en del nya inventarier, bl.a. ny
orgel, anskaffades . Församlingens nuvarande kyrka, bel~gen omkring
l kilometer nordväst om den gaml~ och byggd åren 1806-07 av Simon
Geting, är lågvälvd i förhållande till sin storlek, 72 aln . lång,
28 aln. bred, försedd med torn i väster och en absidformad sakristia
i öster. Av de äldre klockorna bar en årtalet 1519. Den älsta av
de nuvarande bär följande inskrift ovanom klockans liv:
CHS (Christus Hominum Salvator) ab interno pietatem
corde requirit
A o 1590 " IOP -'if EVEN O,LZON KL"O.
(Christus människosläktets frälsare fordrar fromhet av innersta
hjärta.
Jonas Olai pastor, Even Olson klockgjutare).
Det gamla Ulvökapellet, 22 aln. långt, 13 aln. brett, uppfört
omkring 1622 av Gävlefiskare, står ännu kvar med sin ursprungliga
inre utstyrse2; äges numera av Härnösands kulturhistoriska museum .
Ett nytt kapell är nu här uppfört. I Nätra skärgård ha sedan gammalt ett par andra fiskarkapell även funnits vid Trysunda och Marviksgrund .
Om Nätra kyrka, dess utseende och församlingens prästerskap
får man någon uruderrättelse i J.A.Edströms Minnestal vid Nätra kyrkas 100-års jubileum den 29 sept. 1907 . Örnsköldsvik 1908.
Angående kapellen, se uppsatser av P. Söderlind i Från ådalar och
fjäll 1920, s. 58, och T. Hellman i Arkiv för norrl. hembygds forskning 1923, s . 39.
L. Bygd~n 1923 .

Nätra
Kyrkan.
Kyrkan av sten, ny (1807). (Spår av den gamla längre i öster) :
I tornet äro tvenne klockor, av vilka den ena är helt ung, men den
andra bland de äldre i landet.
Å övre raden är följande inskrift i tvenne rader:
* CHS AB INTERNO PIETATEM CORDE REQVIRIT A 159. • • • •
~ I.O.P.
EVEN: OLSON: KLO.
Efter 1590 synas 7 stämplar, av vilka~ prägel ej mera kan
ses än i en stämpel: en treudd eller trearmad ljusstake och i en
annan: STOC - HOL -.
Inskriften CHS är förmodligen en förkortning för campana haec
sonans och I . O.P. utan tvivel för Jonas Olai Pastor eller Praepositus. Tunaei herdaminne uppgiver att Jonas Olai från Nätra underskrev Uppsala mötes beslut. KLU är otvivelaktigt klockgjutare eller
klockmakare, vilken tyckes av stämpeln varit i Stockholm.
Karl Sidenbladh 1866 .

Nätra.

Norra Ängerm
Inv.nr
rnminn e SfOl
90
Hacka aw grönsten av form som nedanstående skiss FoSamlingar
(17) visar; ena bredsidan plan, den andra kullrig;
avrundade ändar, något tunnare mot ena ändan;
bredast över skafthålet, som är starkt dubbelkoniskt.
20 x 8,2 x 4,3 cm .
Gåva av Gunnar Domeij.
(A/E)
Inv.nr
2367

Norra Änge rman l.
av skafthålsyxa av grönsten av form
Fornminnesför.
Samlingar.
som skissen; avslagen tvärs över skafthålet;
genomskärning rundoval; slipad på ena sidan
vid eggen, i övrigt med vittrade sidor.
Storlek 9,5 x 4,5 x 4 cm.
F. i Nätra, utan närmare angiven fyndort.
DeQosition av flottningschefen A. Nieman, Nätra.

~ggQel

(A/E)
Inv.nr
1559 Bryne. Av grå skiffrig bergart. Fyrsidigt. Slipytor på alla fyra sidorna.
L. 11,9 cm., Br. 2 cm., Tj. 1,8 cm.

Murberget

Nätra
Bjästa.
Å mon NNV från byn å höjden ovan "Törns" torp äro 2 sönder-

rivna rösen:
l) 60 f. i omkrets
2)

ning
l)

2)
3)
4)

125 f.

4 f.

Å samma Bjästamo , 1/ 8 mil NV från byn i Kornsjösvedjans sluttmot SO ligga i grov granskog 4 rivna rö~:
120 f. 4 f.
70 f . 2i f.
(60 f.) oformligt.
35 f . i omkrets.
Karl Sidenbladh 1866 .

Å mon NNV från byn i skogen mellan Sidensjövägen och vägen
till Jeanettenborg synas spår efter tvänne kummel, det ena 14 m.,
(

det andra 6 m. i diam. De bortfördes tillika med kumlet SW om Skrikesjön förlidet år till fyllning vid Nätraåns stränder av Forss
Aktiebolag.
Sidenbladh.
Å samma mo S om Kornsj övägen ligga å Berglunds skog fyra
kummel.
(Sidenbladh)
l) 14 m. , c:a 1,50 m. , uppkastat
11
2)
7 m.
" 1,- m.
kringkastat
3)
7 m. ,
4)
4 m. ,
EsRil Olsson 1910.

Björsby.
Å en bergklack mitt å byns inägor ligger ett för länge sedan

rivet röse, ungefär 60 f . i omkrets.

Karl Sidenbladh 1866.

Å berghällen mitt i byns inägor omkring 200 m. S fr . gårdarna,
ombökat kummel, 14 m., c:a 0,50 a 1,75 m.
Sten har från ena sidan bortförts. Foto l. Vacker utsikt.
(Sidenbladh)
Eskil Olsson 1910 .
lnv.nr
3134

Norra Ångermanl.
Fornminne sför.
Nordbottnisk hacka aV-Erå skiffer. Slipad
Samlingar.
med grova spår efter tillhuggningen, eggar
i båda ändarna, den ena avbruten. Nästan
rak . - L. 245 mm., St . bro o. tj o 60 x 46 mm.
Funnen i Bjärby.(?) (Björsby)
(V/B)

Nätra
Blåvik
Inv.nr
6893

Murberget
Stenyxa. Simpel skafthålsyxa. Av grå bergart.
Slipad . ÖVersidan något välvd, undersidan plan.
Skafthålet å undersidan något utvidgat. Något
Spetsad nacke. - L. c:a 12,8 cm., Br . 5 cm., Tj. 4,9 cm.
Bredånger .

Mitt å Rönäsuddens höjd äro lämningar av ett röse om 55 fots
omkrets.
Hultsvedjan har V från Hummelviken 9 rösen, vilka alla äro
rivna;
l) 80 f., 4 f.
2) 25 f. NV från föregående, 35 f. l f.
fl
\I
85 f. 4 f .
3)
3 f. NO
18 f. i omkrets.
4) 20 f. V
"
"
20 f.
5) 15 f. NV
"
"
"
2
f.
6) 25 f. V
35 f.
"
"
30 f. l ~ f .
7) 40 f. N
"
"
40 f. i omkrets.
8) 150 f . NO
"
"
9) blott spår

.

1/ 8 mil SO om byn ligga V om vägen, där han går "SÖ pao svöja",
2 rösen:
l) 30 f. 4 f. med uppbrutna hål på 3 ställen.
2) 100 f. V därifrån , 50 f . 2 f ••
Karl Sidenbladh 1866.
I skogen strax intill landsvägen Bredånger och Näske , där
denna gör sin störa krök finnas tvänne kummel.
(Sidenbladh)
l) 24 m. L., 5 m. br., 0,50 m. h.
Sträckningen är NNO-SS W. Två gropar uppkastade, i det ena växer en
stor björk.
2) (Ä berghällen) 9 m., ombökat.

Ä berghällarna vid Hultsvedjan c:a 200 m. S om vägen mellan
Bredånger och
l) 7
2) 4
3) 9
4 o. 5)

Hu~melvik

•

ligga 9 kummel.

(Sidenbladh)

m. , c:a l m., uppkastat, björkbeväxt.
m.
" 0,40 m. "
II
1,25 a 1,50 m., uppkastat.
m.
Små samt delvis kringkastade.
forts.

forts.
6)
7)
8)
9)

Bredånger
5 m. , c:a 0,50 , uppkastat.
4 m.
3 m. , nästan överväxt av mossa.
4 m. c:a 0,50 m., uppkastat •

Ej långt från föregående plats sannolikt på samma sida om
vägen skall enligt uppgift finnas kummel.
På Rönäsudden, där nuvarande Disponentbostadens park är belägen, har funnits kummel.
(Sidenbladh)
Eskil Olsson
Inv.nr

3107

Flintrnejsel, tjocknackad, slipade bredsidor,
smalsidorna mindre slipade. Grå. Eggen något
sned.- 9! x 4t x 3 cm. -

Norra Ängermanl.
Fornminnesför .
Samlingar

(V/B)

Inv.nr
3126 Trindyxa av grå grönsten. Spolformig, spetsig nacke, pl anslipad på eggens ena sida ,
genomskärning nästan cirkelrund .
Längd 185 mm., Tjocklek 42 mm .
Funnen i Hummelvik .

Norra Ängerman I.
Fornminnesför.
Samlingar .

(V/B)

Bräcke.
Inv . nr
Norra Ängermanl .
3114 Trindyxa av gråbrun sten . Liten . Upptill
Fornminnesför.
Samlingar.
avslipad för handtag. Oval genomskärning .
Längd 11 cm. Största bredd o. tj.lek 3t x 2 cm.
(V/B)

Bäck.
Balhusviksedet har (utan tvivel) ett rivet röse å sluttningen
mot NO .
Karl Sidenbladh 1866.
t

Ä lillklunsen, den lilla bergknallen å Balhusviksnäset ,
ligger ett uppkastat kummel .
(Sidenbladh)
I skogen vid vägen mellan Bäck och Hålviken, innan man når
de båda bergen , som ligga ett på vardera sidan om vägen, är den s . k.
"Penninggrubban" , 6 m., c: a l m. , uppkastat .

forts.

Bäck.
Till sin byggnad liknar den fullkomligt ett gravkummel, men
läget göx, att man måste betvivla dess äkthet. Det är nämligen beläget på en gammal strandvall nedanför berget, varför det ej är
osannerlikt, att det uppkommit därigenom, att folket, vilket amser
skatter vara dolda på platsen, hopkastat det så småningom vid sökandet efter dessa.
Som "Pänninggrubban" är bekant långt utom socknen, kan historien om den här relateras. Det var en gång en bonde, som då han
körde vägen här förbi, fick se träden fullsatta med smycken av guld
och silver. För att nu komma åt dessa rikedomar, som han såg om kring sig, måste han vara absolut tyst. Han glömde sig emellertid
och "ptro"-ade åt hästen, då han skulle stanna. I samma ögenblick
försvann skatten. Det är denna, som finns i ttPänninggrubban" än i
dag, fastän ingen ännu lyckats finna den.
Eskil Olsson 1910.
lnv.nr
6980

Stenyxa. Simpel skafthålsyxa. Av gråbrun bergart. Slipad. Platt, äggformig. Nacken tvär.
Skafthålet starkt bikoniskt •
L. 9,6 cm., Br. 6,8 cm., Tj. 3,4 cm.

Murberget

Eden.

(

Å E. O.Söderströms
NV om Edens by och cirka 100 m. Norr
om sista
i byn (Vestbergs) två kummel, båda utkastade på mitten,
l) c:a 6 m. diam. uppkastat.
2)
"4! m."
II
Ståtlig utsikt över Nätraån och Västersels by.
Eskil Olsson 1910.

Fors.
Å mon till vänster om vägen från Fors såg till Frösdal, NO om

sistnämnda by ligga 2 rösen:
l) 55 f. 2 f. rivet så att återstoden är blott som en ring.
2) ungefär av föregående storlek, men nu utrivet, oformligt •
•
•
Karl Sidenbladh 1866.
Å mon till vänster om vägen från Fors kraftstation t i ll Frösdal, NO om sistnämnda plats finnes två kummel.
(Sidenbladh)
forts.

forts.
Fors.
l) C:a 6 m. i diam. kringkastat.
2)
6 m. 0,75 m. fullkomligt uppkastat i mitten.
Eskil Olsson 1910.

Häll~.

O om Skrikesjön, mitt emot Finnborg, ligga å de branta bergklackarna, stupande 35 0 - 50 0 ner i sjön, 3 rivna rö~:
l) 50 fot i omkrets.
2) 110 f. 4 f. x) sammansatt av större och mindre stenar - ifrån
20 kubikfot till en knytnäves storlek.
3) S om sänkningen 115 f. 5 f.
Karl Sidenbladh 1866.
O om Skriket järn, mitt emot Finnborg ligga å Berghällarna
mot sjön tre kummel. Vacker utsikt.
(Sidenbladh)
l) c:a 6 m. diam., kringkastat.
2)
12 m. c:a l a 1,75 m. uppkastqt
II
3)
13 m. , " 1,25 a 1,75 m.
Eskil Olsson 1910.
x) Första talet angiver omkretsen och det senare höjden.

(

På berghällen ovan landsvägen och Norrtjärnssjön strax nedom
torpet ligger ett kummel c:a 8 m. i diam., mycket utkastat. Vacker
utsikt. Det är tydligen detta Sidenbladh omnämner under Norrtjärn.
Troligen ligger då det and~ av honom här beskrivna kumlet på någon
av kullarna mitt emot, fastän jag ej lyckats hitta det.
Eskil Olsson 1910.
lnv.nr
72
(16)

Norra ÄngermanI.
Skafthålsyxa av grönsten, något svängd,
FornmifiI113§törefi,
Samlingar .
bredast över skafthålet; oregelbunden nacke;
eggens ena hörn stött; slipad men ytan något vittrad.
16,5 x 7,5 x 5 cm.
Gåva av Gunnar Domeij.
••

(A/E)

Mjäla.
Inv.nr
1557 stenyxa. Av gråbrun stenart. Väl slipad. Ena
sidan plan med hålslipad egg, andra sidan välvd.
Smalsidorna något välvda. Funnen vid plöjning.
L. 12,1 cm., Br. 3,6 cm., Tj. 2,3 cm.

Murberget

Norrtjärn.
Å bergklackarna vid södra sidan av tjärn å ömse sidor om
bäcken och landsvägen äro 2 rivna rösen.
Å det höga berget SO om byn i gränsen till Öden ligger ett
rivet röse.
Karl Sidenbladh 1866.

(

Å berget SO från byn intill gränsen av Öden finnes ett uppkastat kummel.
(Sidenbladh) •
Eskil Olsson 1910.

Näske.
Å Salsvikssvedjan skall ligga eller hava legat ett röse.

Karl Sidenbladh 1866.
Mitt för Hörnettholmarna å Näske fäbodhöjden ligga fyra
kummel. Vacker utsikt.
kringkastat.
l)
9 m.
uppkastat.
2)
8 m. , c:a l m.
n
3) 16 m. L. , 4 m. bre , l m. h .
n
Foto II.
4) 14 m. L., c:a 2,25 m.
I bergssluttningen c:a 400 m. SV från Näske fäbodar finnas 9 kummel.
Vacker utsikt.
l) 6 m., c:a 0,75 m., uppkastat. Det har ursprungligen varit
hoplagt kring ett stort stenblock. I detta såväl som i de följande
äro stenarna av vacker, röd granit.
2) 13 m., c:a l a 3 m., uppkastat.
Ett par hällar kvarstodo och andra lågo omkring, tydligen härrörande f~n en kista, som sträckt i NO - SV. Foto III.
Här upplockades en mängd ben, som lågo blottade. Dessa såväl
som en myckenhet andra, vilka för ett par år sedan av min vägvisare (Johan Wikner) medtogos. Benen voro alla av ren, enl.
bestämning av Kand. Wedell .
3) 13 m., c:a l a 2 m.,
föga uppkastat.
forts.

forts.
Näske .
4) 12 m., c:a l a 2 m••
5) 22 m., "5 m. br., 1,5 m.~., uppkastat på 3 sl{ilda ställen.
Här stenarna från lyftingar till knytnävsstorlek och mindre,
6) 17 m., 5 m., 0,75 ~ l m. h., . likt föregående.
7) 10 m., c:a l ~ 1,5 m., uppkastat
8)
6 m., " 0,50. Kista, murad av utmärkta, flata hällar , i
riktningen NNO - SSV, 2 x 0,45 x 0,50 m.
9) 10 m., c:a 1,50 m., föga uppkastat.

(

Å grundsundto(berget) på södra sidan ovan bäcken finnas två
kanske flera kummel; det ena mycket stort.
Kojtoberget har ett stycke NO från utloppet av de två bäckarna
åtminstone ett kummel. (Dessa två senare upp~±fter erhöllos av
"gammel-jänta" i fäbodarna, vilken flerfaldiga gånger sett dem då
hon lett "kräk".
l skogen på bergssluttningen NV ovan torparen vid Långviken
ligger ett uppkastat kummel.
Å höjden ovan Bakviken finnas tvenne mindre kummel.
Salsvikssvedjan har ett litet kringkastat kummel.
(Sidenbladh)
Se för övrigt Vihyggerå, Käll . (1909 års förteckn. )
Eskil Olsson 1910.

Näske fäbodaz:.

ATA ÅN
lnv.nr
15619

SHM
Gravfynd från undersökning av kummel vid Näske fäbodar.
Undersökningen utfördes år 1911 av amanuensen Eskil
Olsson och är beskriven i Fornvännen 1914.

l B.A.
Kista i

Kummel, Näske

"

"

"
Björsby

F.n: 208: 6 och 7.
" 2"8: 9.
II

208: 8.

l plan över gravfältet vid Näske fäbodar.
8 planer och profiler över lika många kummel därstädes.
Eskil Olsson •

ATA

ÅN

••

Näske •

Gravröse.

Beskrivning på en stenhög med bensamling inom Nätra sno av
Västernorrlands län.

_ ____ ~!~~~~~~_:~_~~_~~~~g~~_~~g~f~_~~_g~!y_~!!_~23~E_~_~~~~~--xJ Det lär enl. sågv.arb. Wikner i Näske finnas flera dyl. högar i
trakten.

forts.
Näske.
lastageplats (inom distriktet Ö:vik SM n:o 15) 6 a 700 m. nordväst
om Näske föle (som är belägen vid havet strax söder om Tärnättholmarna) i närheten av gränsen emellan Näske och Hälle, Norrum och
Sörtjärns skogar, på södra sluttningen av den b ergrygg , som sträcker
sig i norr och söder emellan havet och Tärnättvattnen. Stenhögens
storlek kan jag nu ej med noggrannhet erinra mig och bestämma, den
torde i bottnen mäta 5 a 6 m. i längd och 3 a 4 m. i bredd samt Ii
a 2 m. högsta höjd, något avrundad uppåt; dess längdriktning var i
NV - SO. Den var alldeles tydligt uppbyggd av människohänder, och
stenarnas storlek torde vara av ett människohuvuds och större omfång.
Såvitt jag kan påminna mig var den byggd på hälleberget. De i högen
befintliga benen voro, såvitt jag vid flyktigt påseende kunde be stämma , djurben, dock kan jag härom ej avgiva bestämt uttalande och
förefunnos i riklig mängd . Ovannämnde Wikner hade avlyftat de övre
stenarna för att undersöka högen och dess innehåll o'ch är i besitt ning aven del ben och kranier . Säkraste upplysningar torde kunna
vinnas genom Wikner och bokhållare Martin Söderström, Näske pr Bjästa
till vilken senare skriftliga förfrågningar torde kunna ställas .
Slagtofta pr Hörby d. Il febr. 1906.
Hugo Fischerström.
lnv . nr
3120

Yxa av skiffer . Väl slipad, övre ändan dock
med brottyta . Avrundade kanter, Eggen skålformig . - L. 113 mm. , St . br e o. tj.lek
48 x 30 mm.
(V/B)

Norra Ängermanl
Fornminnesför.
Samlingar.

Skrike.
V t. S från Skrikesjöns sydligaste vik, 400 f. från landsvägen ,
ligger å en backe ett större, utrivet och numera oformligt rös~ .
Valvsjöberget har 2 rivna rösen.
Karl Sidenbladh 1866 .
Varvsjöberget har högst upp tvänne uppkastade och förstörda
kummel.
(Sidenbladh)
Eskil Olsson 1910.

Sunnans.i.Q.
forts .

Sunnansjö
Inv.nr
3116

Skafthålsyxa av grågrön sten. Båtformig ,
svängd, hålet något utvidgat på baksidan,
eggen något insvängd på framsidan . Hålets
diam. 22 mm. - Längd 160 mm.
St. bredd och tj.lek 55 x 36 mm .

Norra Ängermanl.
Fornminnesför.
Samlingar

Funnen vid dikning ovan nya landsvägen.
(V/B)

Sörsved~.

Ä bergklacken VSV från Norrsvedje, NV från Sörsvedje är ett
totalt rivet röse av 60 fots omkrets, kanhända med kista i riktningen N 20 o V.
Karl Sidenbladh.1866 .
(

Åbergklacken VSV från Norrsvedje, NV från Sörsvedje, strax
intill gränsen mellan byarna finnes ett ombökat kummel, c:a 6 m. i
diam.
(Sidenbladh)
Eskil Olsson 1910.

Trysunda.
Inv.nr
3136

Norra ÄngermanI.
Fornminnesför.
Samlingar '

Nätsä nke av skiffer, grå, tunt, hål i ena
ändan. Avslipad till trubbigt avrundad egg
på andra ändan, (möjligen använd som mejsel).
Längd 175 mm., Största bre o. tj . lek 68 x 12 mm.
Funnen i Trysunda.
(V/B)

Ulvön.
på kape~lets altare stå
bilder, av vilka S~~ Gertrud
hitkommit ifrån någon kyrka i
dikstol, försedd med bilder.
fastsatt.
••

Inv.nr
8176

7 helgonbilder i 1/ 3 storlek. Dessa
är en - de övriga otydliga -, hava
grannskapet tillika med en gammal preÄ kapellets dörr är frälsarens bild
Karl Sidenbladh 1866.

Flintstycke. Av grå flinta. Funnen på vägen
mellan Ulvö fiskläge och Bysjön.
L. 5,3 cm., Br. 4,9 cm., Tj. 2,8 cm.

Murberget

Nätra
Vestanå.

Inv.nr
1556

Murberget

~ten~xa.

Fragment. Av svart stenart, väl slipad.
Tjoc~nackig typ.
Kraftigt tvärslipad egg. Nacken
avslagen. Funnen vid dikningsarbete i Vestanå 1893.
L. 11,2 cm . , Br. 6,3 cm., Tj. 3 cm ••

Västersel.
Ur brev från lektor Josef Westin d . 11/8 1947.
------ Kyrkberget i Västersel, Nätra .
Jag gick över detsamma och fann inemot 25 små stensatta
låga kullar . Traditionen talar om att ett gammalt kapell stått
där . Anser Du uppgiften ha någon betydelse och Du kommer till
des sa trakter, så kan Du söka upp min svåger Edvard Sjödin , som
bor i byn.

--------o

••

