
A.O.Heikels rapport från 15 juli 1904. 
Ark. Komm. 2811/38 1904                             Malaks.

På Storskär i Malaks finnas 8 delvis otydliga 
jungfrudanser.

1)  Söder om ”Arvid Kurcks döttrars begrafnings plats”. 
Denna jungfrudans är betecknad med rösen no 300–303, 
som landtmätaren A. Lönnbohm lät uppföra omkring 
densamma vid besöket på Storskär d. 15 juli 1904. Vid 
samma tillfälle försågs äfven ”Arvid Kurcks döttrars 
begrafningsplats” med fyra rösen no 304–307. Denna 
jungfrudans ritades af fröken Ester Cronström  (af henne 
äro äfven tre andra jungfrudanser och plan teckningen till 
begrafningsplatsen ritade). Fig. 1.

2)  En otydlig i närheten af den föregående. 

3) 4)  Ett stycke fram på norra sidan om begrav
ningsplatsen tvänne jungrudanser, af hvilka den ena är 
tydlig och aftecknades, då däremot den andra var så 
otydlig, att den blott med svårighet slutligen kunde 
afritas. Fig. 23.

5)  På en höjd i den nordvästliga delen af ön, icke långt 
från fiskarstugorna. Aftecknades. Fig. 4.

67)  Två otydliga invid den sistnämnda.

8) En otydlig högre upp på ön från Finnudden.

På Finnudden synas i rader ställda stenar, som kunna 
vara bostadslämningar. Invid dessa finnas mindre sten
rösen, i hvilka sannolikt störar stått för uppbärande af 
stänger för skjötar.

I Suomi Toinen Jakso. 9 osa sid 210–212 finnes af J.R. 
Aspelin en utförlig berättelse om Kirkegardsskär l. 
Storskär, äfvensom om den där befintliga s.k. Arvid 
Kurcks döttrars begrafnings plats och den närmast 
intill på södra sidan om densamma belägna jungfru
dansen. (Teckning 1).
 
                                                           
                                 Skiss.
Nedanstående teckning af rösläggningen kring begrav
nings platsen och sistnämnda jungfrudans gjordes af 
ingeniör A. Lönnbohm vid förstnämnda besök på 
Storskär.
                                               
Jr planeteckningar och fotografier.

(På A.O. Heikels rapport finns en ritad skiss av begravnings
platsen och jungfrudansen.)
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Storskär 



Arvid Kurcks döttrars 
begrafningsplats, sedt från 
sydväst (Fotografien tagen af 
A.O.Heikel d. 15 juli 1904).

Teckningen gjord af   
Ninni Cronström
( Elisabeth)

Do, sedt fr. söder.

Foto av A.O.Heikel 1904.



Begravningsplatsen för Arvid Kurcks döttrar
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4 andra otydliga delvis nedsjunkna, 
delvis illa medfarna



Jungfrudans på Storskär 
i Malaks skärgård
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Storskär i Malaks 
skärgård.
     

A 128:3



Begravningsplatsen på Storskär.  Foto Mirja Miettinen 

Begravningsplatsen på Storskär.  Foto Siri Hagback 1996



Jungfrudans på Storskär. Foto Mirja Miettinen 1991
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