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l

Av Riksantikvarien utsedd att leda utgravnines- och konserveringsarbetet av N~tra kyrkoruin i Ånger~~nland far undertecknad
vurds~~t

avgiva följande rapport.

,;'titra kyrkoruin var innan arbetena på dess istanosättande
påbörjades helt övertäckt ~ed jord och övervuxen ~ed en tät vegetation av lövträd ooh snar.
röja och rensa upp.

De första arbete:l a voro

SO.1l

o.:D.Såvo och täc:ct'e mura.rna.

Dessa jordmassor eller som de hellre bör

I

SO::!l

rasmassor visa-

Under dette de egentliea rasmassor-

bestodo av till största delen ste:'! a'J 'läxlande sto rlek dock

mest sådana med en
bruk.

ben~nas

överst ett relativt tunnt, ven lir,en endast

(lV,

centimeter djupt lager humus.
na

at t

Därefter vidtog det omfattanue arbetet att

sohakta bort de stora jord:nassor

de sie: bestu

d~rför

Dessuto~

Beno~skerning

till upp emot

2e

cm, samt kalk-

fann s 1 dessa massor, fast ej 1 så stor utsträck-

ning, större stenar ofta Illed ätminstane en sid!l relativt plan.
Denna rasmassornas sammansättning förklaras av det förhållandet
att kyrkans murar äro skalmurar och att
delen av leOO-tQlet bröto5 ned, man
byggnads~terial

d~

end~st

dessa un de r tidlsare
tillvarataGit det som

värdefulla, murarnas yttre skikt, de större ste-

nerna :red relativt jWnna !(<tlpytor. men lämnat murens

f~rllDing

som bestatt av oji:imna, mindre stenar i s.tora m1:inc;dar kalkbruk.
Tegelsten till största delen dock
na,

företr~d esvis

inom murarna.

stn~l~ea

Det var

ranns även i rasmassor-

del~

teeel av vanlig

form, dels tegel av utseende sorl fra!l.glr .l:.." videt :.;.ende skiss.
Att döma

f

de rester av bruk som !'unnas

ps.

an del, J1e tegel av
Fran/
denna typ kommit till ll.nv ändni nr; i valven. ; valv en 'loro aven ett
bV

a:ltal ri bb- eller va lvtege L
Sedan SOhll.Ktnincsarbetet

slutf~rts

och

frilests ned

mu~6rna

till kallgr.inden gavs en god öve rblick ev ruinen.

Kyrkan he.r va-

r i t av e: nKrl, rekte.ngulär fOliil orien teI'!:1d i Je t nii.rIi":.8.ste 1 öster vas ter.

p~

s öå ra

lånesid~n

hur fUn n ita vapenhus

~ ed

in gång till

låne,huset, på norra sidan sakristia. likaså den ,:: ed ins'm g till
kyrkorwnmet.

Langhusets murar hade r1 Vl ts

s~

ett de stado kvar i

2.

e!1dast en t11~ tva :~t~ters höjd.

Detta 81stnä."':mda m~ltt gäller den

öSt t'6 Ilcie se::, kor 'läggen, som ver den högst) och d en enda dar tl 1 1-

fälle gavs att

konst~tere

läget uv ett fönster, i det här

rester av de tegel som verit inmurade 1 funsterö ppni ngena
plan.

Att faststtllla fönsterdppn1nsens bredd lät sig dock ej

göra.

Av

V8p ~' nhuset3

1~neh uset8,

!ling med

murar, vilka voro byggde. 1 direkt anslllt-

dock ej 1 förbund med

de5~~Ja,

mlndro, de vora nu på intet stä l le högre än 120
ställen dock lMgre 40 - 80 cm.

ett relativt Jämnt golv.

C~.

Golvet 1 vapenhuset bestod av
5~

nar, som nedstampats 1 jorden

iteretodo

att deras pIano övcrytor bildade

Verken 1 långhusets eller vapenhusets

murar fanna nägre tecken som tydde på att nagon utvidgning eller
ombyggnad

6V

desa~

ägt rum.

Av sakristians mural' återseodo intet, dttremot påträffades
der till tva olika sakristior.
sin

utstr~ckning

Den ena av dessa grunder var till

CUllt tydlig och kunde uppmätas.

med stora oregelbundna stenar i dubbel red

~d

Den var lagd

ett mellanavstånd

på 50-60 cm., vilket utfylldes av något mindre stenar, Uven dessa
i kallmur,
vil~et

Emellertid fenns här och var spår nv kalkbruk på sätt

otvetyd1gt visade att

varit av

s~ma

p~

denne grund ru nnits en mur

s~~

typ som kyrkans övrige, d.v.s. sknlmur.

rist ibyggnad ha_r e:nellertid blivit riven och orsatt med
ligen av trä uppförd.

De t fanns nämlige n

p~

förutn6mnda grund på

de ställen där denna gick em o t langhuset rester &v ännu en grund,
en enkel rad av större, närmast

re~tangulöra

på alla sidor

jämnhuggna etener, lagda på och rogade till varandra utan bruk.
I a nslutning till långhuset, men som det vill synas utan någon förbindelse med detta har ännu en byggnad varit uppförd. Byggd
emot

län~h usets

sydöstra hörn, på sätt som framcar av uppmHtnings-

ritningen, fan ns delar av mur och g rund till en oregelbundet rundad byggnad.

:,:uren varav å terst od k'nan'Ot en tredjede l 6V hela
.0"';
rundeln, var där den va~1Urgst 170 cm. Den var upp förd av ett
re skikt relativt jämns, större stenar lagda i kalXbruk och vilka
vara fogade till varandra så att de bildade rundning.

Men som de

till formen voro närmast kubiska och parnllellop1pediska och

~ed

växlande bredd hade murens tjocklek blivit varierande och på insi-

3.

dan större ojämnheter uppstått.

Detta hnde avhJälpts, lI!ed att

mindre stenar och r1kligt med ke.Dcbru!c utfyllde oJtimnheterne. och

bärigenam hade även murens insida givits en jUffinare rundning.
muren haft denna

karakt~J',

närmast att 11kna vld en skalmur dar

ena yttersklktet saknas visas ev det r örh&llandet ett

ps

ett

9t~1-

le dar muren var som bäst bevarad en sten 'nr av se..åen bredd att
den nådde fr&n yttersida ti ll
des sa sidor fanns spar

SoV

~·ttersid8

ke. l.lc:pu ts.

a" muren och att pu bad e.

Var l n€,i ne;en till denn.o bygg-

nad vari t belägen kun de , då ju endast en del av muren b.terstod ej

r

•
•

konstateras.
~tt

kven långhusets yttermurar varit vitkalkade visade tnlrl-

ka rester av kalkputs.
;\V kyrkans inre arkitektur och utsmyckning fanns även spår.

Sa.n förut nämnts på tr8ffndes rlbbtegel och
gatt 1 valven.

~n~ut

Därjämte fa nns 1 långhusets f yre hörn och mitt på

de både lttngsidorne grunder till ooh rester av de pelare so:n uppburit de bd.d.a valven.

I de fyra hörnen av vap e nhus et fanns även

grunder t 111 v8l'/pe lare.

Endast av de båda pelarres terna på lang-

husets långsidor var så mycket bevarat att de
strueras.

likt ha

med

säkert rekon-

vil~a

äro minimimått.

Sanno-

ej deras grundytor varit avsevtrt stJrre.

doc~

på östra väggen,
7~

kun~e

De övrige i länghuset och de i vapcnhu5et uro dock 10-

ritade på planen ooh ha givits Qstt

•
•

tegel, sam in-

korvä~~enJ

var en yta cirka 120 cm.

cm. hög, där f or tfarande i stor uts trtlckniag den gamla putsen
m ~ lning

sat t kvar.

Det var av enkel linltir

de~o rati on .

125

cm. från Dlurgrunden r äkna t löpte en 14 cm. bred hi:i.r1s c:l tell bard
av svart och fr iln denna s översida och '/lnkelrätt mot denna pö.
16 om. avst }lnd

fr~ n

varandra löp te vertikale. b*rdcr uppåt, 6 cm.

breda med ett 4 om. brett mittparti på ö~~e sidor omgivet av l cm.
breda, ljust röda

p~rtler.

,;.tt kyrkorwnrr.et uven i övrig t varit för se tt med dekor, därom
vittna de ta.lrU((J. mindre stycken uv Pilts !I;ed förga pA r, som p~träf
fadas i rasmassorr.e.
var1t liniär.

på sållltlig;& funna styo:-{(;:n synes åeko ren ha

Furgernu '/o rc sval't , gult, rött och rödbrunt.

Att

döma av den på n...;gra av Putsstlc :<ena avseV 8.rt böjåe. ytan fin nes
anledning f örmoda att de äro

fr~n

valven, san:lo11k't någon valvribba

ooh slrulle således desse. ooh väl valve n i Uvrlgt '1llr1t dekorerade.

4.

på ett ental l'ragment av den inre putsen la:.. ttogs tva lager.

dot gällde fragmant rr.ed

f~rgsp~r

Dä

runnas dessa alltid 1 det undre

lagret och ;let övre, täCkande, ml111metertjoc:'CEl lagret V!:l.r vitt.
De flesta putsfragmenten, liksan de

ps.

k:orvi:iggon kvarsittande par-

t i erna ..'"oro dock ens:'t1ktlge..
Vid frl1är:,gn i ngen av rourarna konstaterad.es. att den b.r 1908
över Nä tra gumle. kyrkogerd upp re8 ta m1nnesste r.en blI vI t placerad

Flyttningen av detta väldiga granl~

mitt på kyrkans norra mur.

bloCk,

Ju var absolut nödvändig, fordrade 1 dylika saker kun-

S~

"lgt manskap och en speoiell apparatur, vilket jämte en del annan
för det övriga arbetet erforderlig materiell välvilligt och

kostnad ställdes till förfogande av Direktör Th. Hedberg ooh

ut~

Fo~

J.kt1ebolag.
Sedan schaktningsarbetet slu trörts begynnte arbetet med mUrern as lste.ndsuttllnde och konservering.

Ps. de flesta ställen sto:1

mur fyllningen ungefär ett ste ns kifts hö jd hÖGre än murens ytterpartier.

l dessa fallladea ytterskiften upp i jämnhöjd och på

de ställen dar stenar och skol fallit ur inlades ny tt.

Vid in-

gAnsen till sakristian och på mindre sträcko r av norre och västra.
l~~us~urarna

dilr dassa rivits djupare än pu andra

rarna upp ett par stenskift.
på dess Oversidor,en,
om. tjock

ut~t

ce~entsk~lla,

h~ll

lades mu-

Sedan murarna sålunda lagats gjöts

sidorna 2 - 3 cm. och på mitten 5 - 6

vilken tätats

~ed

C-Ofalin.

strökos murarna ooh ä ven härvid kom nämnda tätningsmedel
vändni ng.

på cementskållan sedan dubbla skikt erästorv.

För att avleda reg n ooh smöltvatten sam annars lätt
la sig ino:n murarna, grä.vdes en drygt 2 m. djup dronerings brunn
son sedan täcktes på sätt som ej förhindr6r nedrinning.
De arbeten, som dterstå att utföra äro:

Lagning och konser-

vering av resterna av valvpele.rna O<lh tegelomfattningen vid in..
~~ngen

till sakristian samt en del planeringsarbeten kr1ng ruinen.

V1d schaktn1ngsarbetet

p~tr~ffadea

en stor mängd skelettdelar.

Da funnas spridda över hela. det ganoJlgrlivda omradet och på alla nivå er.

:.16jligen runnas de 1 någo t större utstrc.c:<n1ng på ytter

av syd- ooh östmurarna.
Straxt utanför sydmuren påträffades en
gravsten n:ed inskription anU!!:' .1dståaude
1ieel:lnl12g.

Aven puträffades grQvar.

Inne 1

.s .. JJr.

la~ttoes

kyrken vid srtivnlng av dränt:rlngsbrunnen

rester 8'1 två

gravar och på sj~lv8 kyrkogården vid grdvnln~ f"ör ny grund till

minnesstenen påtrtiffades tre gravar .
av enkla

I

s amtl~68

des86 funnas spär

furukls tor ~

Lösfynden voro

8nm~rknlngsvart

rä, vilket väl

fOr~lara6

av

att då gs=us kyrkan efter den nyes lnvlcnlnp, 1 sept . 180? började
riva s för ett länna sten till bogArdsmuren, man noSa sett
intet av vhrde blev kvar.

Och must e ocks3 rtik nus oe::i att de som

verkställde rivning av nyfikenhet s.jort grävnl!'lcer.

•
•

Sålunda. syn ..

tes tydligt pa ett par håll särskilt 1 korpartlet , att 1 samband
med rlvnlnp,en grävningar f öretagits.

En stor del av fynden

av reds kap som. kommit till e.nvt:i.ndnlng vid kyr:<ans rivnin g.
Fynden voro:
l mynt
l

0.'1

koppar prHglat

Ar

16 1'"

" 17 II

"

Ett ental bitar av fönsterglas .
Huvudet aven kritpipa.
2 st. bes lae av J ärn 69 cm. 1. :3 cm. bro till ett stö rr e

skrin av trä..
2

rund/
st. enkla ki sthe.nd tag av järn , rr:.edl ge :".::U:1S kti.rning

l s t. enkelt

"

"

rekten~ l~r seno~-

aktirnins·
9 at.

järni<:ilar , därav? st. , 11 cm . L, l st. 9 cm.!.
l st . 25 cm . 1.

•
•

l st . -rund J ärnten 23 cm. 1.

Of? cm. diwn .

11 st. sp i kar , 8 - 1 0 cm . ! .
4 st.

l

"

st .

14 - l? cm. l.
28,5 cm. 1.

l st . spade av järn

Äldre uppg i fter

O!D

6,'1

typ \'anlig unde r 1800-talet .

:i~ätra gamla kyrka f lnnas ~j m:;'n6a.

Präst -

gilrden med kyrkoarkivet nedbrann n&roligen på höste n 1809
en del arkivalier ri:i.dtlad,as.
1?94, vilket

doc~

Wir ibla nd ett syneprotok.olJl fritn {.r

ej nu kunnat ntcrfi nnas,

~en

~r ~ r.

Vilket

ha:ntat de up pgif ter om !'(yri<:Bn som ara tryckta 1 "I!orr lands k:rrxliga konst under mede lti den" .

Dti r s!.ges . "ilen ri olflQ

Dlede l t l ds~rk8n

B.

V~!Jenhus

bes t od ev långhus med tre "kupiga" valv.

nits.

tr~.

Sakristian ver 1794 av

Kyrkans inre

tycks ha fun-

~tt

voro: L.

37 aln, B. 16 aln. 9 tum.
En ett tjueotal år äldre bes-:rlvning är Hul!iErs 1 hans sam-

ling om AngerIDElnl~nd. De n lyder. "Kyrkan av 5ten u tUD torn 36 aln.

v.

l . 17 aln. bro är beläsen g mil frän Hernösand, jtimte stora Norrn~ot

landsvägen

vldlänt,

t mil ntira Hafswlken.

lagd i 12 saeculo. och 1 Badnare tid reparerad.
re, n:en i::ir ändOCK nog trång.

Förmenas

Har dubble

an-

L~ktQ-

Sachrlstlao bygd av träd; åtskilliga

r örba ttrlne;ar gjordes hiir 1 Prosten TOllstens tid (1737-65).'1 ge·
n o:n. flere prydnader och testamenten rörwarat 51 tt minne lorten.
Et Org>ierk

01-:1 10 st: r uppsett 1759 geno:n Orgebygg6re Q.varns trÖfll,

J

blev skänkt av semmo prost.
~~dre

l5HI.

l"v två. klockor har de n älste årtal

åldredoffif>minnen saknas. __ "

Som synes variera mdttauppgifternv. ne.got i dessa buda beskriv

ni ~gar,

men ar

in~en

av dem exakt.

~tt HUIP~rs

ej

~cd

ett ord

nämner förek o:1lsten av vapenhus förklaras kanske cenom ett vap enh us
se att sdSa
(dtt

~ns ägs

oblieator1skt huru t ill kyrkor ev denna typ.

gr~nnBocknens,

hållandet,

Sidensjö, kyrke har vapenhUS, vilket a r för-

o~talar Hul~rs

ej heller.)

Och hiven om uppgif t en o,n vapenhus hos Corne ll är vagt formulerad

det dock knappast tr oligt att vapenhuset, av vilka.J

~r

relativt mycket av MUrarna återstOd, fätt dela den 8ldsta sakristians .

fly

sten öde, e tt troli ~'.en nAgon gine; plt lög a-talet ha bli-

vl t riven och ersatt me d en av trä, då kyrklln tydllgen e n l i .-au
Bygde~

i Härnösends stifts

h erde~inne

del II meddelar

underg~tt

en

vidlyftigare om- ooh tillbyggnad, enär Kung l. :,:aj:t den 14 nov.
lö93 u tfiirdade ett kollektbrev för

l~ätre

församling till kyrkobygg

nanens fullb or da nde.
Cro den rundn tillbysg.naden och dess iindwn.ll finnes inge. uppei
ter c:l!lat än cen negativa u,plJ.'sninr.en hos !lUlpers. att kyrke.n saknar torn.

:'~ot

titt "rundeln" varIt tornbYGGllud t a l a r iiven

lativt klena mu rkonstru:<tionen.

d~n

re-

De möjlighe terna finnes att bygg-

naden varit antlngen be nhus ell,'1' grev ko r.

För inget av dessa al-

ternativ fln,nes dock ne/3ot be lf1€8 , möJllgen skulle öen nägot rikare före!<o:nsten av skelettdellir 1 rasrr.nssorno. viå syd- och
ne !runna tyd:::. ps. det f~rra alternativet.

ö~tIJ'.:.l.re.r ·

1.

I
Vad be träffar
"kuple;a

j
,

u p p~lrten

ho s Cornell att

valv tli.lste den antingen vara fe

~y rk&n

l.a ~<t l G I

her tre

eller ha r e j en-

delst kyrkoru Iftrr.et s utan äveD vapenhusets valv mcdrä:<n ats.
Nå gon e.vb l 1dni!1g av ~ätro. garn.l&a icyrka ktinnes ej .

En av ;-loJ .

äätt er1 und 1 "Norra ln,senne.n lanå" Del I publicerad bild , ur sy nes

det,

hä~tQd rr~n

e n l?OO-t sls bykarta öve r BJästa, men ör

n i ngen av kyr:<an h:..i.l' end(lst ett konventionellt

Arbetena ho av an tl kvarlO1 Dr. E.
den 2 och 23 juli

s&~t . åen

1 samband med en vid ruinen

•
•

•
•

5

h~ lle n

k~tteci<en.

E erthel~o n

gepte~ber.

tec~

inspek t er ats

Vid Bereste til lfäll e t

hembygdsfest varvid Dr. Ee r-

t be!aon höll f ör ed r ag .

Stockhol m d. nJt december 1931.
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