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Från utgrävningen av Skogs kyrkoruin. 

Av 

ERIK SALVÉN. 

»rån de med Riksantikvariens tillstånd under sistlidna 
sommar påbörjade grävningarna i ruinen av Skogs 
församlings medeltida kyrka i Hälsingland — i och 
för dennas undersökning och därpå följande konser

vering samt kyrkplatsens lämpliga ordnande — lämnas nedan
stående redogörelse för det hittills utförda arbetet. 

Grävningarna. 

Före grävningarnas början företedde kyrkplalsen en rektan
gulär förhöjning i terrängen med något fördjupat inre, fig. 1. 
Vid dess norra sida reste sig över marken den till stor del be
varade norra långhusmuren. Övriga, betydligt lägre murrester 
voro helt dolda av jord och sten. A platsen växte barr- och 
lövskog. 

Genom grävningarna, som hittills omfattat området innanför 
murarna, har det nu kunnat fastställas, att den av gråsten byggda 
kyrkan bestått av långhus i öster-väster med sakristia i nordost 
och vapenhus i sydväst, fig. 2. Innermåtten av långhuset äro 
13,86x8,37 m., sakristian 3,66x3,28 m., vapenhuset 3,66x3,80 m.1 

De båda senare rummen äro byggda utan förband med lång
husets murar och visa sig härigenom med sannolikhet vara se
nare tillkomna än kyrkan i övrigt. 

1 Det förra mättet vid varje uppgift är taget i öster-väster, det senare i 
norr-söder. 
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Av kyrkans murar är mest bevarat av långhusets norra vägg, 
fig. 3. Högsta punkten å dess kvarstående parti ligger 4,90 m. 
över rummets framgrävda jordyta, som motsvarar den forna mark
nivån under ursprungliga trägolvet, medan övriga murars höjd 
ligger mellan 1 och 2 m. över samma nivå. Långhusets murar 

Fig. 1. Långhusets inre frän öster före grävningen. 

äro omkr. 1,83 m. tjocka, vapenhusets omkr. 1,03 m. Ursprungliga 
tjockleken å sakristians murar är hittills icke fastställd, enär mu
rarnas yttersidor ännu helt omges av sten och jord samt deras 
yttre skalmursskikt upptill är raserat. 

Samtliga tre dörromfattningars bevarade partier äro av tegel 
och sprängade. En sprängning vid varje hörn av dörröppning
arna utom vid södra hörnen av dörröppningarna till vapenhus 
och sakristia, där sprängningarna äro två. Sidopartierna vid de 
ensprångade hörnen å södra sidan av dörröppningen mellan va
penhus och långhus äro avtrubbade. Tegeldimensionen är 30 x 
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Fig. 2. Plan av kyrkan och kyrkogärden. 

3 — For nvännen 1927. 
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15 x 10 cm. Bredden av vapenhusets yttre dörröppning är 1,14 m., 
dörröppningen mellan vapenhus och långhus 1,42 m. samt mellan 
långhus och sakristia 78 cm., fig. 4. Något mot öster å sakristians 
norra innervägg finnes på 73 cm. höjd från inre marknivån neder-
partiet av en med skråställda kanter försedd nisch av 29 cm. 
djup och 85 cm. bredd å den raka fonden. 

Fig. 3. Långhusets norra mur frän söder. 

Av utgrävningen framgår vidare, att strålvalv av tegel fun
nits i såväl långhus som sakristia. Ett flertal formtegel av 30 
cm. längd har påträffats i båda rummen. Medan de båda valven 
i det förstnämnda rummet ha vilat på tresprängade tegelpilastrar, 
vilkas nedersta partier helt eller delvis ännu finnas kvar, synes 
valvet i det senare rummet ha saknat sådana och i stället haft 
sina fästpunkter i murhörnen. Enär grävningen i vapenhusets inre 
ännu ej är slutförd, kan med bestämdhet icke avgöras, huruvida 
där funnits valv eller ej. Ett hittills påträffat formtegel tyder pä 
att det förra varit fallet, men teglet kan också av en tillfällighet 
ha inkommit från långhuset vid rivningen. 



Från utgrävningen av Skogs kyrkoruin. 35 

I sakristian påträffades tvänne förmultnade golvbjälkar, som 
lågo på omkr. 3 dm. avstånd från och parallellt med rummets 
norra och södra innerväggar. I långhuset påträffades rester av 
liknande bjälkar, en av dessa lågo på samma avstånd från och 
parallellt med östra väggen. 

Nedre delen av kyrkans altare är bevarad och har nu blivit 

Fig 4. Utsikt frän sakristian in i långhuset. 

framgrävd. Altaret, som är 1,60 m. långt och 1 m. brett, är till 
formen rektangulärt och bildas av ett flertal på kant ställda 
stenar. Dess jordfyllda inre är ännu icke undersökt. Det stär på 
•en förhöjd stenläggning. 

Helt intill denna stenläggnings norra sida ligger i öster
väster en 1,71 m. lång, vid västra kortsidan 96 cm., vid den östra 
91 cm. bred gravsten av rödaktig granit, fig. 6, med följande in
skrift i välformade latinska bokstäver: 

HIC SEPVLTVSiEST NICOLAVS ABRAHAMIQVIOB1T ANNO 90:' 
MAR; 9 IOB. 19: SClOi QVOD REDEMPTOR MEVS VIVIT, 
ET IN NOV1SSIMO DIE DE TERRA SVRRECTVRVS SVM. 
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Närmare beskrivning av graven och dess innehåll lämnas å 
sid. 40. 

Vid fortsatta grävningar stundande sommar kommer marken 
i såväl långhus som sakristia till ett djup av omkr. 2 dm. att 
ytterligare undersökas och dess jord liksom all annan inom kyr
kans murar hittills uppgrävd jord att noggrant sållas. En stor 

Fig. 5. Utsikt från vapenhuset in i långhuset. 

del av sistnämnda jord är redan sållad och således ingående 
undersökt. 

Vapenhusets inre är ännu endast obetydligt utgräft. Så myc
ket är dock frilagt, att rummets innermått, dörröppningarna och 
dessas profiler kunnat fastställas. Stora, flata stenhällar ligga i 
dörrgenomgängen mellan långhus och vapenhus, fig. 5, samt vid 
dettas ytterdörr, en å vardera stället. Hällarnas undre sidor komma 
vid fortsatta grävningar att närmare undersökas. 

Runt den kyrkan omgivande kyrkogården har funnits en 
stenmur, varav grunden och några smärre, över denna ännu 
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liggande murrester äro bevarade. Dessa rester visa, att muren 
varit lagd i murbruk. Sydväst om kyrkan har vid sommarens ar
bete en mursträcka av 23,6 m. längd blivit återupplagd. Detta har 
dock skett i kallmur. Den nya murens höjd är 1 m. och bredd 
l,io m. Bredden återger noggrant den gamla. 

Fig. 6. Nicolaus Abrahami's grav. (Inskriften m. m. iritad med krita.) 

Lösa fynd. Under arbetet ha följande lösa föremål på 
träffats: 
Mynt, s. k. brakteat, 2 st. Silver. Krönt, manligt huvud. Diam. 

9 mm. Påträffades å platser angivna med siffr. 1 och 2 å 
planritningen. Å marknivån under det ursprungliga trägolvet. 

Mynt, s. k. brakteat, 1 st. Silver, Märke: krönt A. Diam. 9 mm. På
träffades vid 3. Å marknivån under det ursprungliga trägolvet. 
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Ovanstående tre mynt äro Albrekts av Mecklenburg brakte
ater, alltså från 1364-89.1 

Mynt, 1 st. Koppar. Å ena sidan krönt sköld med tre kronor, 
73 (= 1573) och inskr. DEVS • PROTECTOR • NOSTR • 
Å andra sidan krönt vase och inskr. MONETA • NOVA • 
STOKHOLM. Diam. 2,6 cm. Påträffades vid 4. Å marknivån 
under det ursprungliga trägolvet. 

Mynt, 1 st. Koppar. Å ena sidan • I • R • och inskr. • IOHAN 
• 3 • D • G • REX • SVECI • 72 • (=1572). Å andra sidan 

krönt sköld och inskr. +MON • NO • REG • VRB • STOKH • 
Diam. 1,90 cm. Påträffades vid 5. Å marknivån under det 
ursprungliga trägolvet. 

Hängblad, 1 st. Järn. Till ljuskrona eller ljusstake. L. 7,8 cm. 
Påträffades vid 6. Å nivån för det ursprungliga trägolvet. 

Hängblad, 1 st. Järn. Till ljuskrona eller ljusstake. L. 5,6 cm. 
Påträffades vid 7. Å nivån för det ursprungliga trägolvet. 

Stycke av granit med måtten 22 x 16 x 8 cm. och koniskt hål 
vid ungefär mitten. Hålets öppning är av 3 cm. diam. och 
5,5 cm. djup. Stycket sönderslaget i två delar. Ena delen på
träffades vid 8, den andra vid 9. Å nivån för det ursprung
liga trägolvet. Användningen oklar. 

Under min vistelse vid grävningarna berättades det mig, att 
en gammal järndörr fanns vid ingången till en källare hos fru 
Inga Norén å hemmanet Löten i närheten av församlingens nya 
kyrka, fig. 7. Enligt en gängse tradition skulle dörren ursprung
ligen ha tillhört den gamla stenkyrkan. Jag besökte gården och 
undersökte dörren. Den är sammansatt av 16 handsmidda lamel
ler av järn samt en omramande kantskoning, allt av järn (myr
malm?). Den är 1,41 m. hög och upptill 93 cm. bred. Höjden är 

1 H. HILDEBRAND, Sveriges Medeltid, I: 6, fig. 658 och 661 samt För
teckning öfver Antellska myntsamlingens svenska mynt, I, fig. 145, 146, 155. 
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icke den ursprungliga utan dörren har troligen vid apterandet 
till källardörr upptill blivit avtagen. Dess baksida är träbeslagen. 

Fig. 7. Kyrkans forna sakristidörr. 

Denna beklädnad är dock icke den ursprungliga. Detta framgår 
därav, att av de tre befintliga nyckelhålen det längst ned belägna 
liksom fyra omgivande små runda hål icke ha motsvarande öpp
ning i den bakomvarande träbeslagningen. Dörrens järndelar sy-
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nas vara från medeltiden och då dörren starkt påminner om me
deltida kyrkdörrar, speciellt sakristidörrar, torde den med stor 
sannolikhet ha haft sin plats mellan långhuset och sakristian i 
den gamla stenkyrkan. Dess bredd passar också härför, enär 
denna är 93 cm. och ifrågavarande dörröppning 78 cm. Liknande 
dörrar bruka ju i allmänhet nägot skjuta över vardera dörrposten. 
På min begäran återskänktes dörren till församlingen för att för 
framtiden bevaras i ett tornrum i nya kyrkan. 

Nicolaus Abrahami's grav: En äldre grav i en kyrkoruin 
bör vid ett friläggnings- och konserveringsarbete sådant som det 
ifrågavarande givetvis icke uppgrävas, för så vitt icke särskild 
anledning därtill finnes. I detta fallet ansåg jag dock, att tillräck
lig motivering för en sådan åtgärd förefanns, enär det för känne
domen om kyrkoruinen och vad den sluter inom sig är av stort 
intresse att om möjligt fastslå, dels om den med välbevarad in
skrift försedda gravstenen låg å sin ursprungliga plats eller om 
den av en eller annan anledning senare blivit flyttad intill alta
ret, utan att ligga över en grav, dels, vilken i det förra fallet 
den person var, som stenens knapphändiga inskrift omnämnde. 
Gissningsvis antog jag till en början, att det skulle vara en av 
församlingens prästmän, vilket ju också var närmast till hands 
liggande. Den omständigheten att hans egenskap av prästman 
på intet sätt angavs i inskriften, vilket annars är det vanliga vid 
gravar över präster, gjorde emellertid antagandet ovisst, varför 
jag beslöt mig att närmare undersöka graven. Sedan stenen fo
tograferats i orubbat läge, bortlyftes den och graven uppgrävdes 
varsamt, varvid ett skelett i stenens längdriktning med huvudet 
åt väster påträffades. Skelettet låg icke helt under stenens mitt
linje utan något litet närmare altarets ovan nämnda stenläggning. 
Kraniets mittpunkt låg 38 cm. norr om stenläggningens norra 
sida och dess högsta punkt 71 cm. under överkanten av sten
läggningens yttersta sten mot väster. Skelettets längd var 118 cm., 
kraniets br. pannan-nacken 19,2 cm., br. tvärs över hjässan 14 
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cm. Skelettets ringa storlek visade genast, att den begravne måste 
ha varit ett barn, varigenom all tanke på någon av församlingens 
prästmän genast förföll. Enär ett flertal av tänderna fanns kvar, 
fotograferades i och för vidare undersökning tandraderna liksom 
kraniet i sin helhet. Därefter nedlades kraniet åter i sitt ursprung
liga läge, graven igenkastades och stenen återlades noggrant på 
sin plats. Vid undersökningen påträffades inga som helst lösa 
föremål med undantag av en del spikar, som att döma av deras 
läge tydligen tillhört en nu förmultnad kista. 

Jag har senare anmodat tandläkare G. Wikström, Härnö
sand att efter ett tandraderna visande, tydligt fotografi under
söka skelettets ålder. Av dennes nedan återgivna utlåtande fram
går, att den döde varit omkr. 7 V2 år gammal: 

"Pä anmodan av fil. dr Erik Salvén får jag giva följande utlåtande 
beträffande ett kranium tillhörande Nicolaus Abrahami, vilket utgrävts 
ur en ruin frän Skogs medeltidskyrka i Hälsingland. 

Till mitt förfogande står ett foto av kraniet, utvisande Basis cranii 
externa samt Os mandibulare, sett uppifrån samt elt foto visande kraniet 
från högra sidan. 

I säväl över- som underkäke saknas fram- och hörntänder. Kvar
sittande äro 4 mjölktänder och 2 permanenta tänder i vardera käken. De 
parmanenta utgöras av 6-års molarerna. Att döma av alveolernas utseende 
synas de permanenta medialerna ha funnits i båda käkarna. I överkäken 
framträda tydligt 3 mjölktandsalveoler, under det att den 4:de samman
smält med vänstra medialens alveol. I underkäken framträda 4 mjölk
tandsalveoler. Alveolarprocessen slutar omedelbart efter 6-ärs molarerna 
och båda käkarna äro smä. 

Fotografierna av kraniet utvisa enligt min mening en ålder för 
Nicolaus Abrahami på cirka 7 xj2 år. 

Härnösand den 2 oktober 1926. 
George Wikström, 

Leg. tandläkare." 

Vem var nu denne Nicolaus Abrahami? Det i inskriften an
givna dödsåret ANNO 90 bör på grund av gravmonumentets 
allmänna stil tolkas såsom år 1590. Gravens plats inom kyrkans 
murar och dess närhet till altaret bör tyda på att den döde till-
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hört prästerlig släkt. I "Upsala ärkestifts herdaminne"1 uppges, 
att kyrkoherden i Skog Abrahamus Olai, som tillträdde pasto
ratet 1566 och var gift med Barbro Jönsdotter från Tierp, 
hade en son med namnet Nils. Denne synes vara identisk med 
den i gravskriften omnämnde, vid unga år avlidne Nicolaus 
Abrahami. 

Intresset för ruinens utgrävande och konservering är inom 
församlingen synnerligen stort. En kommitté för arbetets möjlig
görande ekonomiskt är bildad och denna består av kyrkoherde 
V. Roland, fru E. Westerlund och poststationsföreståndare J. 
Kregatz. I arbetet för undersökningens realiserande har dessutom 
landsfiskal H. Westerlund synnerligen intresserat medverkat. Ar
betet har på Riksantikvariens uppdrag stått under ledning av 
författaren. Medel för det avlönade arbetet har till största delen 
anskaffats pä frivillighetens väg och genom en i somras anord
nad hembygdsfest. En liknande, efter större mätt lagd fest kom
mer om möjligt att anordnas även stundande sommar. En icke 
oväsentlig del av det hittills utförda arbetet har dock skett genom 
församlingsbor, som frivilligt ställt sin arbetskraft till förfogande 
å tider, som bestämts av arbetsledaren. 

Att denna sällsynt vackert belägna kyrkoruin nu synes kunna 
bli ingående undersökt och konserverad är glädjande framför allt 
därför att den på grund av bevarade skriftliga dokument utgör 
resterna av en bland de av Norrlands medeltida landskyrkor, som 
till tillkomsttiden bäst kunna bestämmas. I ett församlingens kyrka 
tillhörigt, nu i Riksarkivet deponerat pergamentsbrev berättas 
nämligen, att ärkebiskop Olof den Vise den 26 mars 1324 höll 
visitation i Bervik •— såsom Skogs församling då kallades — 
och vid detta tillfälle invigde kyrkogården kring den då nyanlagda 
kyrkan. Säkerligen är det ruinerna av denna byggnad, som nu 

1 Utgivet av J. E. FANT och A. T. LÄSTBOM, Upsala 1842. 
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framgräfts, och den skulle i så fall ha uppförts under 1300-talets 
första årtionden. Inom dess murar har f. ö. under århundraden 
en av nordens äldsta och märkligaste medeltida väggbonader för
varats. Kyrkan användes till 1600-talets början, då den på grund 
av bristfällighet övergavs och ny kyrka av trä uppfördes å plat
sen för nuvarande kyrkogården. Denna senare kyrka revs är 1806. 
Redan dessförinnan hade emellertid församlingens nuvarande 
stenkyrka uppförts och 1805 invigts. 

i 

En till kyrkplatsen knuten folksägen. Den gamla kyrk-
platsen har f. ö. på ett alldeles särskilt sätt levt i folkets fantasi 
på så sätt, att händelsen i en i trakten allmänt känd folksägen 
om "Stigman Söte och Sigrid den fagra" är förlagd just till kyr
kan och dess närmaste omgivning. Flera äldre personer bland 
deltagarna i grävningarna berättade under arbetet denna sägen 
för mig. Jag påträffade senare samma sägen i tvänne uppteck
ningar, av vilken den tidigare är tryckt 1871.1 Jag skulle ej till
mäta denna sägen något större intresse om icke doktor BIRGER 

NERMAN, vilken på min begäran tagit del av de tryckta uppteck
ningarna, lämnat den högst intressanta upplysningen, att säg
nens huvudperson, Söte, finnes omnämnd i den gamla isländ
ska litteraturen. Enligt doktor NERMAN omtalar nämligen den 
s. k. fornaldarsagan "Saga Ketils haengs" i dess nuvarande, 
från medeltiden härrörande form en illvlrki (illgärningsman) 
Söti, såsom anförare för ett band illgärningsmän, vilka huserade 
i Eyskögamork, som skilr Gestrekaland ok Helsingjaland. Detta 
är ju precis den nyssnämnda folksägnens Söte, anföraren för 
stigmansbandet på Ödemården, den stora skogstrakt, som ännu 
i dag utgör gräns mellan de båda nyssnämnda landskapen. "Det 

1 K. EKSTRÖM (Lantmätare, signatur Gubben Noach): Vandringar Hel
singland, Stockholm 1871, s. 22. 

FREDRIK WALTER VON WINBLAD: Helsingeminnen, Söderham, 1910, h. 1. 
s. 13. 

' Skönlitterärt är sägnen behandlad av ASTRID FORSBERG: Allvarshistorier 
och skymningssagor, Stockholm 1925, s. 94. 
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kan icke vara tvivel om, att de bägge personerna äro identiska. 
— — — Det mesta i den nutida traditionen om stigman Söte 
har ju tydligen kommit till under medeltiden eller senare, men 
själva figuren återgår tydligen på forntiden," skriver doktor 
NERMAN i ett brev till mig. Han kommer f. ö. att i "Arkiv 
för norrländsk hembygdsforskning" 1927 närmare behandla säg
nen och dess förhållande till ovannämnda uppgift i den isländ
ska sagan. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

E. Salvén: Von den Ausgrabungen der Kirchenruine in Skog, Häl
s ingland. 

Durch die Ausgrabungen, die bisher das Gebiet innerhalb der Mauern 
umfasst haben, hat festgestellt werden können, dass die aus Feldsteinen er-
baute Kirche aus einem Langhaus in der Richtung Ost-West mit Sakristei im 
Nordosten und Vorhalle im Sudwesten bestanden hat. 

Von den Mauern der Kirche ist am meisten von der Nordwand des 
Langhauses erhalten geblieben. Der höchste Punkt der jetzt noch vorhandenen 
Partie derselben liegt 4,90 Meter iiber der nun blossgelegten Erdoberfläche des 
Raumes, die dem ehemaligen Erdbodenniveau unter dem ursprunglichen Holz-
fussboden entspricht, während die Höhe der iibrigen Mauern zwischen 1 und 
2 Meter iiber demselben Niveau liegt. Die Mauern des Langhauses sind etwa 
1,32 Meter dick, die der Vorhalle etwa 1,03 Meter. Die urspriingliche Dickeder 
Mauern der Sakristei ist bisher nicht festgestellt, da die Aussenseiten der 
Mauern noch ganz von Steinen und Erde umgeben sind und ihre Bekleidungs-
schicht oben rasiert ist. 

Die erhaltenen Partien sämtlicher drei Tiireinfassungen sind aus Ziegel 
und nach aussen vorstehend profiliert. Etwas nach Osten zu an der nördlichen 
Innenwand der Sakristei findet sich die Unterpartie einer mit schrägstehenden 
Kanten versehenen Nische. 

Die Ausgrabungen haben ferner ergeben, dass Strahlengewölbe aus Ziegel 
sowohl im Langhaus wie in der Sakristei vorhanden gewesen sind. Mehrere 
Formziegel sind in beiden Räumen angetroffen worden. Während die beiden 
Qewölbe im Langhaus auf aus dem Mauerwerk hervortretenden Ziegclpilastern 
geruht haben, deren unterste Partien noch ganz öder leilweise erhalten sind, 
scheint das Qewölbe in der Sakristei solcher entbehrt und stattdessen seine 
Stiitzpunkte in den Mauerecken gehabt zu haben. 

Der untere Teil des Altars der Kirche ist erhalten und blossgelegt worden. 
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Der Altar ist von rechteckiger Form und wird von mehreren hochkantig ge-
stellten Steinen gebildet. Das mit Erde angefiillte Innere ist noch nicht unter
sucht worden. Die Unterlage biidet eine erhöhte Pflasterung. 

Während der Arbeit sind u. a. 3 sog. Brakteaten, Munzen aus Albrechts 
von Mecklenburg Zeit, 1364—89, angetroffen worden. 

Qelegentlich der Ausgrabungen wurde dem Verf. erzählt, dass eine alte 
Eisentiir den Eingang zu einem Keller in der Nähe der neuen Kirche der 
Gemeinde verschlösse. Einer örtlichen Tradition nach sollte die Tur indessen 
zu der alten Steinkirche gehört haben. Sie ist aus 16 handgeschmiedeten Eisen-
platten sowie einem umrahmenden Kantenbeschlag aus Eisen zusammenge-
setzt. Die Tiir stammt aus dem Mittelalter und hat aller Warscheinlichkeit nach 
zur Sakristei der alten Kirche gehört. 

Neben der nördlichen Seite der Pflasterung unter dem Altar liegt, ost-
westlich orientiert, ein Grabstein aus rötlichem Granit mit einer Inschrift in 
wohlgeformten lateinischen Buchstaben. Diese erwähnt einen gewissen Nicolaus 
Abrahami, gest. 1590. Untersuchungen haben ergeben, dass er der Sohn eines 
Geistlichen der Gemeinde war und im Alter von etwa 7 Vz Jahren starb. Bei 
der Untersuchung des Grabes wurden ausser dem Skelette keinerlei lose Gegen
stände angetroffen, einige Nagel ausgenommen, die, ihrer Lage nach zu urteilen, 
offenbar einem nun vermoderten Sarge angehört haben. 

Die Kirche durfte während der ersten Jahrzehnte des 14. Jahrhunderts 
erbaut worden sein und wurde bis Anfang des 17. Jahrhunderts benutzt, wo 
sie wegen Baufälligkeit geräumt und dem Verfall iiberlassen wurde. Die Aus-
grabungsarbeit hat unter der Leitung von dem Verfasser gestanden. Im näch-
sten Sommer soll die Arbeit wieder aufgenommen werden. 


