
Medeltida fynd från Gudmundrå gamla kyrka
Holmqvist, Wilhelm
Fornvännen 321-336
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1939_321
Ingår i: samla.raa.se



MEDELTIDA FYND FRÅN GUDMUNDRÅ 
GAMLA KYRKA 

AV 

W I L H E L M HOLMQVIST 

N
är statsmedel på hösten 1937 anslogos till utgrävning och 
restaurering av Gudmundrå kyrkoruin i Ångermanland, 
anade man säkerligen inte att resultatet skulle bli så pass 
givande, som det i själva verket blev. Men å andra sidan bör 

detta vara en ny sporre för alla intresserade parter till ökad omtanke 
även om sådana till synes obetydliga uppgifter, som restaureringen 
av en oansenlig kyrkoruin på vår fattigaste landsbygd trots allt 
måste utgöra. 

Eftersom resultaten av ovannämnda undersökning äro av sådan 
konsthistorisk betydelse, att de förtjäna ett mera allmänt intresse, 
skall här nedan lämnas en kort redogörelse för desamma. 

Märkligt nog saknas så gott som alla arkivaliska uppgifter om 
Gudmundrå gamla kyrka, och detta trots det att den fick sin nya 
ersättare så sent som vid sekelskiftet till 1800-talet. År 1801 invigdes 
nämligen den nya kyrkan i Gudmundrå, och den gamla fick förfalla, 
ja, den torde rent av i stor utsträckning ha fått släppa till byggnads
materialet till den nya kyrkan. Sedan mer än hundra år ha sålunda 
resterna av gammolkyrkan stått övergivna och obeaktade, så bort
glömda, att många av traktens invånare icke ens visste, att den oan
senliga ruinkullen dolde kvarlevorna av deras gamla tempel. 

En sak, som är ägnad att förvåna, är den plats, som blivit vald för 
kyrkbygget, en låg och lerig sänka mellan ett helt system av åsar 
och kullar, av vilka var och en skulle ha varit långt tjänligare ur 
byggnadssynpunkt. Den valda platsen har också under tidernas lopp 
visat sig katastrofal i flera hänseenden. De dåliga grundförhållan
dena ha nämligen vållat sådana förskjutningar i inurverket, att bl. a. 
en hel vägg, västväggen, ganska snart har måst ersättas med en ny 
sådan innanför den gamla, södra väggen har måst förstärkas med 

21 — Fornvännen 1939. 
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Fig. 1. 
Gudmundrå gamla kyrka. Grundplan. 

\bb 1 Die alte Kirche In Gudmundrå, Ångermanland. (Bauperiode um 1200 : Schiff. 
i,, ,1 schmales, rcchtcckiges Ostchor. Bauperiode 15. Jahrhundert; Grimdplan rechteckig, 

usserdem Sakristei und Vorhalle. Neue Westwand, innerhalb der fruhercn erbaut.) 
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ett strävsystem på utsidan o. s. v. En möjlig förklaring till ky rkans 

mindre lämpliga läge skulle kunna vara, att den ursprungl igen 

grundlagts som s. k. miss ionskyrka på privat mark, alltså före den 

tid, då den kyrkl iga verksamheten blev en lagstadgad, allmän ange

lägenhet uppe i Ångermanland. 

Under sådana förhållanden skulle alltså Gudmundrå gamla kyrka 

tillhöra de al l ra äldsta i landskapet och detta bekräftades även vid 

utgrävningen. Därvid blottades nämligen betydliga rester av en äldre 

kyrka med smalare, rakslutet kor, och vars grundläggningstid kan 

sät tas till 1200-talets början. Huruvida ett kapell eller dylikt 

av t rä ännu tidigare förefunnits på platsen ha r varit omöjligt att 

konstatera. 

Av kyrkor med rakslutet kor äro i landskapet hittills kända för

utom Gudmundrå , endast Sollefteå, Yt ter lännäs samt eventuellt den 

egendomliga lilla kyrka , som legat vid den s. k. Kyrkviken i Grund-

sumla socken.1 Enligt Cornells uppfattning skulle kyrkor med denna 

plantyp ha endast en föregångare i Ångermanland, nämligen den 

gamla ky rkan i Styrnäs, som skulle förskriva sig från 1100-talet.2 

Det måste då anses betecknande, att de nämnda kyrkorna , med un

dantag av kyrkgrunden vid Kyrkviken, gruppera sig så pass tätt 

omkring den äldsta ky rkan i Styrnäs . Men man kan säkerl igen icke 

draga någ ra alltför vittgående slutsatser därav. Den äldsta grund

planen är nämligen känd endast för ett fåtal kyrkor , varför kor av 

ovannämnda ar t mycket väl kunna varit ta l r ikare. Och dessutom är 

det ännu ett olöst problem i vad mån vissa kyrkor med rektangulär 

grundplan kunna vara samtidiga med de kyrkor , vilka ha smalt, 

rakslutet kor. 

1 H e n r i k C o r n e l l nämner i sitt arbete »Norrlands kyrkliga konst», 
Uppsala 1918, endast den gamla kyrkan i Sollefteå såsom hithörande men 
otvivelaktigt måste även Ytterlännäs räknas dit. Antikvarien B. Berthel
son gjorde undertecknad först uppmärksam på detta förhällande, och vid 
gemensamt besök i Ytterlännäs kunde vi mycket tydligt iakttaga de mur-
sprickor etc, som f. n. markera den under 1400-talet genomförda förändrin
gen till rektangulär grundplan. — Gåtfullare är den lilla kyrkgrunden i 
Grundsunda. Dess blygsamma dimensioner tyda snarast på ett kapell, 
men å andra sidan synes grunden ha varit avsedd för ordentliga stenmu
rar. Dot smalaro, rakslutna koret framgår tydligt av de uppmätningsrit
ningar, som gjorts av Gottfr. Holmlund, Örnsköldsvik, vilka jämte gräv
ningsrapporter förvaras i A. T. A. — Fil. kand. Bo Hellman har under 
hand meddelat, att han vid don påbörjade utgrävningen av Nordingrå 
gamla kyrka redan kunnat fastställa, att även denna haft smalare, rakt 
avslutat kor. 

1 C o r n e l l a. a. sid. 50. 
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Det nämndes i det föregående, att den äldsta kyrkan i Gudmundrå 
på grund av sin plantyp kan dateras till 1200-talets början, och detta 
vinner ökad bekräftelse genom de mynt, som påträffats i ruinen, och 
av vilka de äldsta hålla sig omkring år 1200. 

Under 1400-talet undergick emellertid kyrkan en genomgripande 

Fig. 2. 
Medeltida glasmålningar från Gudmundrå, 
Abb. 2. Mittelalterliche Glasmalereicn von (iiil-

mnndrå, 11. Jahrhundert. 

förändring. Det smalare koret togs bort och långväggarna drogos 
i stället ut, så att kyrkan kom att erhålla en rektangulär grundplan 
i enlighet med tidens smak. Eventuellt ersattes samlidigt den äldre 
västväggen av en ny sådan innanför den gamla. Det senare måste be
tecknas som ett ganska egendomligt faktum, eftersom kyrkan däri
genom och trots utvidgningen i koret blev väsentligt mindre. Det 
normala är ju, att äldre kyrkor allt eftersom församlingarna ha vuxit 
i storlek, ha utvidgats för att fylla de nya behoven. I fallet Gud
mundrå måste man tolka den nämnda åtgärden såsom förorsakad av 
de mycket olämpliga grundförhållandena. 

I samband med den stora ombyggnaden uppdelades även kyrkan 
genom valv i tre travéer, av vilka dock det västliga valvet ej blivit 
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säkert dokumenterat. Det är möjligt att denna del aldrig övervälv
des till förmån för en läktarbyggnad, som i varje fall senare har 
funnits inbyggd i kyrkans västra del. Därom vittna ännu några i 
Härnösands museum förvarade läktarstolpar. 

Sådan är i korthet kyrkans byggnadshistoria. Mycket stort in
tresse knyter sig emellertid även till kyrkans utsmyckning och äldre 
inventarier, av vilka man numera kan teckna en rätt fyllig bild. 

Till de märkligaste fynden, som gjordes vid restaureringen, får 
man säkerligen räkna elt antal målade glasfragment från kyrkans 
medeltidsfönster. De äldsta av dessa (fig. 2) ha en storlek av upp 
till 10,7 cm, räknat efter längsta kant, och en tjocklek av 0,1—0,2 cm. 
Två hela kantstycken kunna sättas samman med en längd av 17,5 
resp. 10 cm. Glaset är i sig själv ofärgat ehuru med en svagt gulgrön 
färgton. Ena sidan är överdragen av ett mörkt färgämne, vari 
mönstret genom utsparning framträder lysande i glasets egen färg. 
Mönstret består av en tunn spiralranka slutande i fem eller tre ovala 
blad. Från stammen utgå dessutom här och där små stjälkar med 
runda bär. Av de bevarade fragmenten att döma har rankan icke 
karaktären av en bård utan synes ha bildat ett yttäckande mönster. 
Man lägger även märke till en annan sak, som förtjänar stor upp
märksamhet. Det var ju i allmänhet så att ornament och figurer på 
medeltida glasmålningar i regel drogos upp efter schablon genom en 
mycket omständlig process, men en hel del ojämnheter etc. i Gud-
mundrårankan synas tyda på att denna skrapats fram på fri hand 
direkt på glaset.3 Den har därigenom förlänats en levande friskhet 
och ett behag, sora är omedelbart tilltalande, och som dessutom torde 
ha ägt få samtida motsvarigheter. 

Det medeltida glasmålningsmaterialet från Sverige är ytterligt torf
tigt, och man har därför mycket svårt att i ett fall som detta göra 
några konsthistoriska jämförelser. I själva verket äro Gudmundrå-
fragmenten de enda hittills kända, som äro dekorerade med rankor 
av ovannämnda slag. Det är endast med tvekan och kanske mest på 
grund av materialbristen, som man kan tillåta sig att sätta dem i en 
viss förbindelse med några målade fragment, som påträffats i Rid
darholmskyrkan, och som även de äro ornerade med rankor4 (fig. 3). 

' Jfr J. L. F i s c h e r , Handbuch der Glasmalerei, Leipzig 1914, sid. 201 ff. 
* M a r t i n O l s s o n , Riddarholmskyrkan, i serien Sveriges Kyrkor, 

Stockholm 2, 1937. Fig. 57 b, c, e, sid. 72. 
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Men olikheterna äro många och iögonfallande. Sålunda är glaset från 
Riddarholmskyrkan tjockare (0,3 cm), det är brunt, genomfärgat, till 
skillnad från det ofärgade Gudmundråglaset, och de ursprungliga bi
tarna ha i Riddarholmskyrkan varit betydligt mindre än i Gud-

Fig. 3. 
Medeltida glasmålningar från Riddarholmskyrkan, Stockholm. 

Abb. 8. Mittelalterliche Glasraalereien von der Riddarholraskirchc, Stockholm. 14. Jahr
hundert. 

mundrå. Vad så själva rankan beträffar, uppvisar även denna många 
olikheter. Riddarholmsrankan är för det första säkerligen uppgjord 
efter schablon, den har dessutom flera av de typiskt gotiska utväx
terna på stammen, vilka saknas i Gudmundrå, men däremot saknar 
den i sin tur det livaktiga inslag, som bildas av de små bärstjälkarna 
på Gudmundrårankan. I sin helhet är Riddarholmsrankan måhända 
ett tekniskt överlägset verk, men den är oändligt torr och akademisk, 
om man lägger den vid sidan av den ytterst sprittande och friska Gud
mundrårankan. Om man likväl icke helt och hållet vill släppa varje 
tanke på en förbindelse mellan de båda rankorna, så är det av 
flera skäl. 

Som Martin Olsson framhåller, kan man nog skönja ett visst sam
band mellan Riddarholmskyrkans glasmålningar och de äldre tak
målningarna därstädes.5 Dessa tillhöra en unggotisk grupp av mål-

5 M a r t i n O l s s o n a. a. sid. 72. 
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ningar, som har s ina bästa representanter just i Riddarholmskyrkan 

och i S t rängnäs domkyrka.0 Dit kan man bl. a. även räkna några 

skånekyrkor såsom Borreby, Stora Köpinge.7 De rankor , som man 

där kan studera, äro visserligen om möjligt ännu tor rare och liv-

lösare än Riddarholmsglasets, men de ha å andra sidan vissa karak-

teristika som bringa dem nä ra såväl Riddarholms- som Gudmundrå-

rankorna . Detta gäller framför allt r anko rnas avslutning i tre eller 

fem ovala blad, vilket eljest är en ganska ovanlig företeelse.8 

En konsekvens av ovanstående jämförelser skulle vara att Gud-

mundråmästaren utgått från någon av de svenska centralhelgedo

marna i Stockholm eller Strängnäs , och att våra glasfragment blivit 

importerade därifrån till Gudmundrå . Men näs tan ännu mera loc

kande är i så fall tanken, att mästaren själv importerats och obunden 

av alla akademiska föreskrifter direkt på platsen tillverkat de sprud

lande rankorna i Gudmundrå. 9 

Men allt detta är endast vaga gissningar. Det kan vara lika sanno

likt, alt Gudmundråmästaren kommit västerifrån, nä rmare bestämt 

från Trondheim. Det engelska inflytandet var s tarkt i dessa trakter 

under 1300-talet, och man kan även i engelska 1300-talsmanuskript 

finna minst lika goda paralleller till Gudmiindrårankorna, som i den 

till Riddarholmskyrkan anslutna konstgruppen.1 0 

6 Jfr. M a r t i n O l s s o n a. a. sid. 144 ff. — s. f ö r f. Riddarholms
kyrkan, Konsthistoriska studior, Stockholm 1918, sid. C5 ff. — C. R. a f 
U g g l a s , Till kännedomen om det gotiska måleriet i Uppland (Studier 
i Upplands kyrkliga konst, Uppsala 1918, sid. 18 ff.). 

7 Jfr. ovannämnda litteratur; dessutom bl. a. O t t o R y d b e c k , Medel
tida kalkmålningar i Skånes kyrkor, Lund 1904. 

8 Bland do nämnda monumenten ser man visserligen ibland stjälkar 
med tro eller fem ovala blad, men de växa i regel ut ifrån en mittstam. 
Som ranka äro de mera sällsynta. På en medeltida bänk från Viito kyrka 
på Gotland finner man emellertid även denna utformning (jfr. W i l l i a m 
K a r l s s o n , Studier i Sveriges medeltida möbolkonst, Lund 1928, Pl. 
XII). Om detta enstaka exempel kan tillmätas någon betydelse är dock 
ovisst. Visserligen är Gotland vårt enda landskap, där glasmålning under 
medeltiden synes ha förekommit i större utsträckning, men i det bevarade 
materialet söker man förgäves efter några mera slående motsvarigheter 
till vår Gudmundråranka. (jfr. avbildningar i A. T. A.) 

9 Det har bl. a. av C. R. at Ugglas påpekats, att bland våra konsttörfarna 
svenska tiggarmunkar även funnos duktiga glasmästare, vilka icke blott 
tillverkat fönsterglas, utan även vid behov målat detsamma. Ovan gjorda 
antydan skullo sålunda vinna ökad bärkraft, om man i Gudmundråmästa-
rens verk fingo skåda resultatet av en kringvandrande klosterbröders 
verksamhet. (Jfr. C. R. af U g g l a s , Lödöse, Göteborg 1931, not 3 sid. 
272, not 2 sid. 275.) 

10 Jfr. exempelvis E r i c G. M i 11 a r, The Luttrel Psalter, London 
1932, samt G e o r g e W a r n e r , Queen Marys Psalter, London 1912. 
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Även om alla försök till jämförelser kan
ske mest på grund av fragmentens obetyd
lighet sålunda måste ge tämligen bristfälli
ga resultat, torde likväl dateringen i stort 
sett vara given. Allt talar för att Gudmund-
rårankorna ej äro äldre än 1300-talet, och 
sannolik! tillhöra detta århundrades förra 
hälft. 

Av senare da Inni äro de målade glasfrag
ment med Kristusframställning, som påträf
fades tillsammans med de föregående (fig. 
4). Glaset är i detta fall 0,1—0,2 cm tjockt, 
har en genomfärgad rosaton och figuren 
liar kraftig! tecknade konturer och detal
jer. Tyvärr saknas det för den stilistiska 
bedömningen särdeles viktiga ländpartiet, 
men förmodligen är dock målningen ett 
1400-talsarbete, kanske rent av utförd av-
någon norrländsk mästare.11 

Gudmundråbilden är icke av någon märk
ligare karaktär, men den utgör ett ytterst 
värdefullt tillskott till det minst sagt magra 
material av medeltida glasmålningar, som 
finns i Norrland, ja, över huvud taget på 
hela Sveriges fastland. 

Ett annat mycket glädjande fynd vid ut
grävningen var några fragment av den me-

Medeltida glasmålning från . . . . . . _ . ... 
Gudmundrå deltida dopfunt av sten, som numera förva

ras i den nya kyrkan. Denna dopfunt har 
ofta blivit omnämnd i den hithörande litte
raturen utan alt dess stympade tillstånd bli

vit påtalat, och icke minst därför meddela vi här en bild av den
samma sådan den ursprungligen bör ha sett ut, att döma av de 
nyfunna fragmenten, fig. 5. Det kan icke nekas att intrycket blir 
ett väsentligt annat än det man tidigare fått. Kuppan liknar med sin 
vackra godronnering ett knippe saftiga blad, upptill mjukt avrun-

Fig. 4. 

Abb. 4. Mittelalterliche Glas 
malerei von Gudmundrå, 15 

Jahrhundert. 

11 C. R. af Ugglas har privat till undertecknad meddelat cn dylik upp
fattning. 
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Fig. 5 a. 
Medeltida dopfunt frau Gudmundrå. 

Abb. 5 a. Mittclaltcrlichcr Taufstein von 
Gudmundrå. 

Fig. 5 b. 
Rekonstruktion av samma dopfunt. 

Abb. 5b. Derselbe ergänzt. VA. Jahrhundiit. 

dade, nedåt avsmalnande, vilka behagfullt vrida sig ned mot skaf
tet. Detta senare är hugget ur ott stycke och karakteriseras av 
fyra framspringande kolonnknektar. Såsom sockel tjänar en enkel 
fyrkantig platta. 

Den konsthistoriska placeringen stöter på ganska stora svårig
heter, framför allt av dot skälet, att funtar av denna typ för övrigt 
icke äro kända i Sverige. Om man håller sig till den spiralveckado 
kuppan kan man dock finna några motsvarigheter, bl. a. funtarna 
från Långtora i Uppland och Tossene i Bohuslän, fig. 6. Egendomligt 
nog är den övre randen på båda dessa funtar bortslagen på samma 
sätt som på Gudmundråfiinten, men de ha troligen alla från början 
haft samma utseende. Så gott som identiskt lika synas kupporna på 
Tossene- och Gudmundråfnntarna ha varit, medan vockningen på 
Långtorafunten ej är fullt så kraftigt genomförd. Ytterligare en lik
het förtjänar stor uppmärksamhet, nämligen stenmaterialet, som i 
samtliga dessa fall synes bestå av synnerligen grovkornig och spric-
kig kalksten. 
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Men studerar man sedan fotpartierna, är det slut med varje likhet. 
Langtora- och Tossenefuntarna ha grova skaft med upptill utskju
tande huvuden av degenererad Gotlandskaraklär, och torde med an
ledning därav vara starkt befryndade med varandra. Men skaftet på 

Fig. 6. 
Medeltida dopfunt från Långtora, 

Uppland. 
Abb. 6. Mittelalterlicher Taulsteiu von 
Langtora, Uppland. 13. Jahrhundert. 

Gudinundråfunten med sina framspringande kolonnknektar skiljer 
sig avgjort ifrån de förra. Denna betydelsefulla olikhet är måhända 
även av avgörande vikt för hela problemet om Gudmundråfuntens 
härkomst. 

Roosval har utan vidare samordnat de här nämnda funtarna med 
cn större grupp av godronnerade funtar, vilka han tillskriver ett got
ländskt ursprung.12 Kanske mest på grund av Gudnuindråtuntens 
egenartade fotparti vill han dock göra dem beroende av ett engelskt 

12 J o h n n y R o o s v a l , Medeltida dopfuntar (Utställningen av äldre 
kyrkl ig konst i Härnösand 1912, sid. 38 ff.). — S. f ö r f . , En kalkformig 
ikonoklassisk funityp Iran Gotland (Utställningen av äldre kyrklig konst 
i Strängnäs, Studier II sid. 36 ff.). — S. förf., Die Steinmeister Gottlands, 
Stockholm 1918, sid. 197 ff. 



M E D E L T I D A F Y N D F R Å N G U D M U N D R Å K Y R K A 331 

inflytande på Gotland, vilket skulle ha satt in ungefär samtidigt, som 
de engelska tendenserna göra sig gällande i Linköpings domkyrka, 
d. v. s. under 1200-talets senare hälft. Beträffande Gudmundråfunten 
äro även de engelska stildragen uppenbara. Såväl kuppans spiral-
vridna godronnering som skaftets kolonnknektar ha mycket goda 
motsvarigheter i England, långt bättre än de, man kan uppleta på 
annat håll.13 Även den raka, arkadliknande godronneringen finner 
där sina bästa motsvarigheter.14 Men att på grund därav rubricera 
samtliga hithörande funtar som gotländsk tillverkning är icke däri
genom bevisat. Visserligen skulle man som stöd för en sådan tanke 
i likhet med Roosval kunna andraga, att de funtar, som ha den arkad
liknande godronneringen, möjligen skulle kunna vara gotländska ar
beten. Till dessa bör man då även snarast räkna en dopfunt från Börje 
socken i Uppland, som har ett enkelt skaft och en antydan till spiral-
vridning av kuppans godronnering.15 Vidare ha de båda funtarna 
från Långtora och Tossene som nämnt de för gotländska arbeten kän
netecknande huvudena på skaftet. Mon å andra sidan är det ju rätt 
märkligt, att inte en enda funt på Gotland är känd med spiralvriden 
godronnering och heller ingen funt med kolonnknektar. 

Därför har även Roosvals mening stött på motstånd från flera 
håll, bl. a. av Cornell och C. R. af Ugglas.16 Båda dessa forskare vilja 
göra gällande, att åtminstone Gudmundråfunten bör uteslutas ur de 
gotländska arbetenas krets. Däremot hänvisar af Ugglas till Norge 
som förmedlare av de västliga inflytelser, vilka göra sig så starkt 
gällande i Gudmundrå. Han lägger därvid huvudvikten vid skaftets 
utsmyckning och nämner flera norska exempel med samma karak
teristiska kolonnknektar, som vi här ha att göra med.1T 

Så ligger frågan till för närvarande. Det är möjligt att en nog
grann undersökning av stenmaterialet i ovan behandlade dopfuntar 
skulle föra närmare en slutgiltig lösning, men tillsvidare får man nog 
nöja sig med att hålla de olika möjligheterna öppna. 

18 Roosval nämner i Steinmeister särskilt on funt från Rodney Stoke. 
Jfr. F r a n c i s Bond, Fonts and Font Covers, London 1908, sid. 310. 

11 Jfr. R o o s v a l a. a., Bond a. a. sid. 147 ra. fl. 
15 Avbildning i A. T. A 
M C o r n e l l , Norrlands kyrkliga konst, sid. 140. — C. R. a f U g g 1 a s, 

Madonnan från Austråt I' och Sverige; Kulturhistoriska studier tillägnade 
Nils Åberg, Stockholm 1938, sid. 209 f. 

17 af U g g l a s a. a., sid. 209 f. — Jfr. H a r r y Fe t t , Norges kirker 
i middelalderen, Kristiania 1909, sid. 102, fig. 318, 319, 321. 
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Fig. 7. Gravläggningen, trärelief frän Gudmundrå. 
Abb. 7. Grablegung, Holzschnltierel von Gudmundrå. 

Men vi övergå till några andra fynd, som gjordes under restan re
lingsarbetet. Bland dessa lägger man märke till några fragment av 
ett altar- och processionskrucifix av Limogcskaraktär. Sådana kru
cifix ha under den äldre medeltiden varit mycket vanliga i värt land. 
och ett stort antal finnas ännu bevarade.18 De bästa a\ dessa arbeten 
tillhöra i huvudsak 1100-talet och ha med säkerhet utgått från verk
städer i Limoges i Frankrike. Med sitt blänkande guld, sina gnist
rande infattade stenar och färgrika emaljinläggningar ha de icke 
blott utgjort förstklassiga guldsmedsarbeten, utan jämväl vari! ange
näma replipunkter för ögat i den merendels dunkla kyrkointeriören. 

Av krucifixet från Gudmundrå återstå endast några av de för
gyllda plåtarna från korset, prydda mod tvärgående refflor och här 
och där utströdda rosetter. Av allt alt döma tillhör det den sena 
grupp av s. k. Limogesarbeten, för vilka nian velat antaga en svensk 
tillverkning.19 

Om man kompletterar det som tidigare är känt om Gudmundrå 
gamla kyrkas inventarier med dessa nya fynd, erhåller man sälunda 
en rätt fyllig bild av kyrkointeriören, sådan den tett sig i äldre lider. 
Sålunda finnas av medeltida föremål ännu bevarade en visserligen 
demolerad Kristusbild från ett triumfkrucifix, samt två träreliefer 
»gravläggningen» och en pietågrupp, vilka senare arbeten stamma 
från 1500-talets början och enligt Cornell utförts av en Haaken 
Gulleson närstående mästare, fig. 7 o. 8.20 Dessa arbeten förvaras 
numera i Härnösands museum. 

18 Jfr. H o l g e r A r b m a n , Ett omaljarbete från Björsäter (Vadsbobyg-
den 1930). 

19 A r b m a n a. a., sid. 19. 
20 C o r n e l l , Spridda studior över medeltida träskulptur. (Utställningen 

i Härnösand 1912, sid. 88.) 
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Fig. 8. 
Pietå, trärclicf från Gudmundrå. 

Abb. 8. Pietå, llolzscluiitzerei von Gudmundrå. 

Till slut skall även helt kort några av de smärre fynden omnäm
nas. En fra msk julen plats bland dessa intaga de talrika mynten. 
Det sammanlagda antalet av dessa var 357 st., vilket måste betraktas 
sora osedvanligt mycket med hänsyn till att de ej lågo samlade i en 
skatt utan påträffades ett och ett i så gott som hela ruinen. Ej mindre 
än 127 st. mynt härstamma från medeltiden; de flesta av dem ensidigt 
präglade silvermynt. 

De övriga äro från nyare tid och representera en sammanhängande 
följd alltifrån 1500-talets början till omkring år 1800, då kyrkan 
övergavs. 

Bland övriga småfynd kan man särskilt lägga märke till 3 st. pil
grimsmärken från Birgittas kloster i Vadstona, fig. 9. De äro gjutna 
av bly och framställa den heliga Birgitta sittande framför en skriv-
pulpet, på vilken ligger en uppslagen bok. Mot Birgittas huvud sträc
ker sig Guds välsignande hand. Ramen, en spetsgavel med dubbla 
bågar, har följande omskrift: »SANCTA BERIDA IN VATSTMT 
AVE MARIA» d. v. s. »Den heliga Birgitta i Vadstena kloster. Var 
hälsad Maria».21 C. R. af Ugglas skriver därom i A. T. A. »Märket är 

21 C. R. af U g g l a s föreslår (Lödöse, s. 613, anm. 2), att den gängse 
läsningen »vadstent> med fördel kunde utbytas mot en läsning >vatsfmt>, 
vilket sålunda här har kunna t bekräftas . 
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Fig. 9. 
Pilgrhnsmärken samt ett hängkors av bly från Gudmundrå. 

Abb. 9. Pllgcrmnrkcn und Kreuzanhänger von Gudmundrå. 

intressant av det skälet, att det utgör en av de fåtaliga företrädarna 
för den typ av Vadstenamärken, som enligt undertecknads mening är 
äldst av de typer, som kunna sammanställas, och som torde återgå på 
bilden av klostrets dedikationshelgon, uppställd på dess altare tro
ligen 1435 (se af Ugglas: Lödöse 1931, s. 612 f.). Märket stammar 
alltså uppenbarligen från 1400-talets mitt eller kort dessförinnan.» 

Det kan ju synas påfallande att ända till tre sådana märken för
villat sig upp till Gudmundrå, när från landet i övrigt föga fler hit
tills äro kända. Man bör dock icke tillmäta detta alltför stor bety
delse. I Gudmundrå var det exceptionella förhållanden, som gjorde 
att mängder av småsaker hopade sig under kyrkgolvet (grundförhål
landen och bristfällig golvbeläggning), och om liknande omständig
heter även annorstädes varit för handen, skulle säkert förekomsten 
av pilgrimsmärken blivit oftare bestyrkt. 
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Fig. 10. 
Bokknäppen av mässing frän Gudmundrå. 

Abb. 10. Schllesshakcn aus Messlng von Gudmundrå. 

Av medeltida k a r a k t ä r var även ett litet hängkors av bly med en 

synnerligen klumpigt och primitivt utförd Kristusbild. 

Dessutom påträffades en stor mängd mindre föremål av senare da

tum, däribland ett stort antal mässingbokknäppen, ornerade i renäs

sans- och barockstil , fig. 10. Dessa föremål äro emellertid av mindre 

intresse och kunna därför hä r lämnas obeaktade. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

WILHELM HOLMQVIST: Mittelalterliche Funde aus der alten 
Kirchenruine in Gudmundrå. 

Die alto Kirchenruine in Gudmundrå, Ångermanland, wurde im Som-
racr 1938 ausgegraben und restauricrt. Dabei hat man in dem späteren 
rechteckigen Kirehenbau eine ältere Anlage angetroffen, die durch ein 
sehmales, rechtockiges Chor gekennzeichnct wird, und dio um 1200 erbaut 
sein diirfte. (Siehe Abb. 1.) Zwischen Chor und Schiff fanden sich dio 
rlierreste di-r Triuniphbogcnmauor SOWie anrli die (1 ruudsleine ZWeiel 
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Seitenaltärc. Während des 15. Jahrhunderts gab man der Kirche einen 
rechteckigen Grundplan, und das Innere bekam drei Kreuzgewölbo. 

Bedeutendo Fundo waren u. a. mittelalterliche Glasmalereien, die äl
testen wahrscheinlich aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts und 
mit Blattranken verzicrt (Abb. 2). Im Stil stehen sie oinigen Fragmenten 
aus dor Riddarholmskirche in Stockholm ziemlich nahe, ohne jedoch enger 
verwandt zu sein (Abb. 3). Möglicherweise haben wir hier mit west-
lichcr E_f—r (Trondheim) zu tun. — Abb. 4 zeigt ein Christusbild, 
wahrscheinlich von einem nordschwedischen Meister des 15. Jahr-
liiinderts verfertigt. — Der Taufstoin (Abb. 5 a—b) ist eine englisch 
beeinflusste Arboit aus der späteren Hälfte des 13. Jahrhunderts. Ver-
wandtc Arbeiten gotländischer Herkunft sind Taufsteine wie Abb. 6. 

Andere Ausgrabungsgegenstände waren u. a. Fragmente eines Limoges-
kruzifixes und drei Pilgcrmarkcn aus dem Birgittakloster in Vadstena 
(Abb. 9). 


