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Sanct Staffans stupa och ett forngermanskt 

lagstadgande. 

Av 

NILS LITHBERG. 

}tt sägnen tillskriver Helslnglands kristnande åt Sanct 
Stefan, eller som han på traktens språk fordom kal
lades Hille Bror Staffan, är allom bekant. Av hed

ningarna skulle Stefan hava blivit ihjälslagen vid en liten bäck 
mellan Gestrikland och Helsingland, vilken efter denna hän
delse blev kallad Mordbäck. Hans trogna förde liket till Norr-
ala och begravde det där i kyrkogårdens sydöstra hörn, på 
den plats, varest det nu befintliga Staffanskapellet uppfördes 
år 1829. 

Kapellet, som är uppbyggt av sten (fig. 1), ersatte emel
lertid ett tidigare träkapell, om vars historia den äldre littera
turen och socknens arkivalier innehålla en hel del intressanta 
uppgifter. 

Första gången detta omtalades är 1689 i Örnhjälms Hi
storia Sveonum Gothorumque Ecclesiastica1. Här meddelas även 
en teckning av monumentet efter en skiss, som enligt Örn
hjälms uppgift lämnats honom av kyrkoherden i Norrala. En
ligt denna (fig. 2) har byggnaden formen av ett avlångt trä-

1 Stockholm 1689. Lib. III. Cap. XV. sid. 260. 
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hus under sadeltak. Huset ligger fritt över marken med en 
sten under vardera hörnet. Om dess arkitektur kan av den 
flyktiga teckningen inga säkra slutsatser dragas. Är långsidan 
riktigt angiven, vore man benägen att fatta den som uppförd 
av resvirke mellan syllar och hammarband. Kortsidan är där
emot tecknad med liggande virke, en konstruktion av förbin
delse mellan resvirke och liggande stockar, som är skäligen 
otänkbar. Taket består af fyra horisontala bräder. Denna de-

Fig. 1. Stefanskapellet i Norrala, foto ur ATA. 

tälj är ägnad att observeras. Man hade här på 1600-talet vän
tat ett tak av transversalt liggande virke, snarast ett norrländskt 
vedtak — fargtak. Longitudinalt och kant i kant lagda bräder 
antyda en tillfällig betäckning, då de aldrig kunnat utgöra ett 
effektivt skydd mot väta1. 

1 Hava takbräderna däremot legat på "förvandring", med den nedre 
brädans överkant täckt av den övras ncdcrkant, måste redan detta indicera 
en hög datering. I senare tider hava dylika tak knappast förekommit; diir-
cmot hava de kunnat konstateras från äldre medeltid. (Enl. upplysning av 
Dr Emil Ekhoff). 
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Att döma av proportionerna mellan huset och de bredvid 
stående gravkorsen skulle det förra haft ganska ansenliga di
mensioner. Som vi strax skola se, äro dessa säkert av Örn
hjälms meddelare i tidens anda eufemistiskt överdrivna, en 
omständighet, som också föranlett Örnhjälm att beteckna huset 
som kapell (sacellum). 

En utförligare beskrivning över fornlämningen meddelar 
Brunelius är 17481: 

"Detta kapell, vanligen kallat Hille ell. Helge Bror Staf
fans stupa, är uppfört av temligen grova stockar till ungefär 

Fig. 2. Staffansstupan från 1689, örnhjälm, Hist. eccl. 

6 alnars längd och 4 alnars bredd. Enligt dåtida sed är det 
prytt med inskurna kors, cirklar och andra ornament, varav 
likväl tidens tand förtärt det mesta. Utanför kapellets in
gång är en pall. Inuti äro på bägge väggarna hyllor upp
satta som förvaringsrum, vilka båda, och i synnerhet pal
lens slitning, angiva, att fordom stora människoskaror samlats 
hit för att tillbedja den helige Stefan. Det förtjänar även 
omtalas, att Stefan enligt traditionen skulle före sin död 
hava sagt: "När tredje huset uppförts, kommer yttersta da
gen." Icke desto mindre har likväl kyrkoherden i Norrala 
Olaus Nordlinder, obekymrad om denna profetia, förliden 
sommar låtit över kapellet uppföra ett nytt hus sedan det 

1 Ihre (Brunelius), De S.Stephano. Diss. acad. Uppsaliw 1748 Sid. 29 f. 
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gamla, år 1707 af kyrkoherde Norelius uppförda hade börjat 
förfalla" \ 

Utförligast är monumentet beskrivet i den inventering över 
Norrala kyrkas minnesmärken, som verkställdes 18 aug. 1829 
och inlämnades till Kungl. Vitterhets Akademien. Av denna 
erfara vi följande: 

Sedan Staffan ihjälslagits vid Mordbäck blev han "åter
förd till Norrala och begraven i kyrkogården, vid sydöstra 
hörnet, der ett litet grafhus blivit uppsatt över honom, vilket 
minne, flere gånger reparerat och ånyo uppbyggt har bibe
hållit sig till närvarande tid under en hos de gamle vanlig 
benämning, 'Helge Bror Staffans Stupa'. 

'År 1829 beslöto Norrala Socknemän att varaktigare resa 
detta minne af sten. Det gamla huset nedtogs; och befanns 
då vara först en yttre ombyggnad af enkla bräder, 4 Va alnar 
lång, 3 V2 alnar bred, samt opp till taktäcket 1 l/i alnar hög, 
uppsatt 1747, sedan en dylik omklädnad, gjord 1707, för
fallit. Derinnanföre stod ett mindre hus, 3 Va alnar långt, 1 8A 
alnar bredt samt nära 1 Va alnar högt opp till taktäcket, af 
illa flattäljda stockar, 5 a 6 tum tjocka, och 3 a 4 qvarter breda, 
hopsatta med grofva narer. I rostet på vestra gafveln var en 
halfrund öppning, bred nedtill 3 Va qvarter, och 2 1 •> qv. hög, 
innanför hvilken satt en list på hvardera väggen, tjenlige att 

1 Mskr. i Ant. Top. Arkivet: 

Sacellum hocce, vulgo Hille, s. Helge Bror Staffans stupa, crassioribus 
aedificata est assibus, longitudinem circiter 6 ulnas, latitudinem vero 4 com-
prehendens. Huic, pro more illius seculi, cruces, circuli, aliaque incisa sunt 
ornamenta, quorum tamen maximum partem tempus, rerum edax contrivit. 
Extra ostium sacelli scabellum, inträ vero receptaculum ambo parieti adhs-
rentia exstant, quorum utrumque, concavatio imprimis scabelli, indicant, huc 
plurimos hominum olim ex circumjacentibus paradis in adorationem Stephani, 
confluxisse. Commemorari quoque meretur, Stephanum, ut tradunt, ante obi-
tum dixisse: Tertia domo exstructa, dicm judiccii extremi non procul abesse. 
Interim tamen Prophetiae hujus securtis Pastor Noralens. Pl. Rev. & Clariss. 
D. Olaus Nordlinder, haud invitus aestate praeterlapsa, novam quandam sa-
cello dotnum supcrstruere curavit, postquam vetus A:o 1707 a Pastore Norelio 
sdificata, vitium facere inceperat. 
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uppehålla ett offerbräde, och utanföre tecken efter en liten of
ferkista, eller sparbössa, som der varit fastslagen, samt nedan-
före en pall, utmurknad. 

"Vid gräfningen till det nya husets grundläggande upp
täcktes inga spär av reliqvier, utom att vid cirka 2 alnars djup 
i jorden några brända kol förmärktes . Här lades nu 
grunden till det nya huset, och fortsattes dess murning först 
opp till jordytan, hvarigenom man bekom ett tjenligt rum, att 
förvara det gamla huset, hvilket ock nu är derstädes ned
satt under golfvet. Ofvan jord är det nya huset uppbyggt, i 
höjd till taktäcket 3 alnar samt 7 Vi alnar långt och 5 Va al
nar bredt utvändigt, med 5 a 6 qvarters tjocka gråstensmurar." 

Summera vi de bägge sist anförda beskrivningarna, kunna 
vi med hjälp av Örnhjälms teckning erhålla en ganska klar 
bild av huset. Dimensionerna hava varit tämligen oansenliga: 
L. 2,io m. (3 ]/a aln.), Br. 1,68 m. (1 *U aln.), H. till takfoten 
nära 0,90 m. (1 Va aln.). Huset är uppfört av grova flatbilade 
plankor av 45 ä 60 cm. (3 ä 4 qvarters) bredd och 12 å 15 
cm. (5 å 6 tums) tjocklek. De mått, som anföras av Brune
lius, äro antingen oriktiga eller ha icke avseende på det ur
sprungliga huset. På ena gaveln finnes en halvrund öppning, 
vilken tydligen är densamma, som finnes angiven å Örnhjälms 
teckning under korset på husets kortsida. Under denna sitter en 
sparbössa, och nedanför står en pall (scabellum enl. Brunelius). 
Det måste vara denna öppning, som av Brunelius kallas ostium, 
ty enligt såväl Brunelius som protokollet av år 1829 är det 
innanför denna öppning, som de båda offerbrädena (recepta-
culum, Brunelius) befinna sig. Enligt Brunelius var huset 
dessutom ornerat med kors, cirklar och andra inskärningar. 
Av den halvrunda öppningen att döma är det just det ur
sprungliga lilla huset, som är tecknat av Örnhjälm. Detta för
sågs år 1707 med en omklädnad av trä. Sedan denna för
fallit gjordes år 1747 en ny omklädnad och 1829 gjordes den 
tredje av sten, varvid det äldsta huset nedsattes under det nu
varande kapellets golv. 
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I detta märkliga fornminne ha vi tydligen icke att söka 
ett kapell och icke heller ett gravrum. Då man år 1829 gör 
grävningen för det nuvarande kapellets grundmurar, är det för 
medvetandet klart, att den helige Staffans lekamen vilar i jor
den under huset, ett förhållande, som även styrkes därav, att 
huset pä den Örnhjälmska teckningen ligger fritt på marken 
med stenar under hörnen. 

Huset måste uppfattas som ett gravmonument. 
Vi hava då att se till, huruvida dylika husliknande grav

monument äro kända från andra håll inom samma trakt, eller 
om Staffansstupan är en fristående företeelse. 

Broman, som nämner Sanct Staffans stupa, lämnar nu 
följande meddelande om stupor i allmänhet:1 "The förmögne, 
som inga Grafstenar sig förskaffat, hafwa på Kyrkogårdarne 
uprättat öfwer theras grafwar på kyrkogården, Stupor kallade, 
eller Skiuhl af trä giorda, större eller mindre, gemenare eller 
kostsamare, efter hwars och ens wilkor; såsom thesse på 
mäng ställen, än behåldna stå, merendels alla såsom små hus 
bygda; med hwarjehanda minemärken prydda;" 

Staffansstupan är sålunda icke i sitt slag ensam i Hel
singland. Den ansluter sig till en hel grupp av gravmonu
ment med formen av "Skiuhl, merendels alla såsom små hus 
bygda", en monumentsgrupp, som, att döma efter Broman, 
varit i ganska stor utsträckning populär, kanske icke minst 
därför, att det gravmonument, vid vilket man förband minnet 
av den helige Staffan, hade just denna form. 

Såvitt jag känner, har emellertid den nu anförda Helsinge-
seden ingen motsvarighet i något annat svenskt område 
under så sen tid som 1700-talets mitt. Det närmaste spörs
målet blir då, huru ett dylikt bruk kan tänkas ha upp
stått. En möjlighet finns ju alltid, att en sådan monu
mentstyp tillkommit rent spontant ur den strävan hos männi
skan, som går ut på att giva den döde en bostad, och som 

1 01. Joh. Broman, Glysisvallur. utg. av Gestrike- Helsinge Nation i 
Upsala. Ups. 1912, Del II. sid. 29. 
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ytterst bottnar i den elementära uppfattning av livet efter dö
den, som har sin grund i människans strävan att föreställa 
sig livsfunktionerna som intimt fästa vid kroppen själv, denna 
må vara levande eller befinna sig i det outgrundliga avmatt-
ningstillstånd, som vi beteckna med död. 

Den andra möjligheten till en förklaring är, att seden är 
en provinsiellt bevarad relikt av ett bruk, som tidigare haft 
en större utbredning, och som vuxit fram ur kulturpåverkan 
från främmande häll. Det sista alternativet ligger för vår tids 
betraktelsesätt närmare. Men då uppstår också genast frågan, 
hur gammal den helsingska stupan kan anses vara. 

Att traditionen på 1600-talets slut anknutit monumentet 
på Norrala kyrkogård till den helige Staffan, offrandet och 
vallfärdandet till graven, markerat av offerbrädena, sparbössan 
och den slitna pallen, samt Staffansstupans utseende, uppförd 
som den är av grova plankor med inskurna ornament; allt 
detta lämnar intet tvivel övrigt, att vi icke här hava en medel
tidsföreteelse inför oss. Även det namn, som denna monu
mentstyp för, stupa, pekar i samma riktning. Om dess bety
delse har man nämligen på 1700-talet ingen föreställning. Bro
man antar, att det uppkommit ur den uppfattningen, att "the 
döde ther stupat hafwa, äro af dödenom slagne, falne, neder-
lagde och stupade; thet gamla ordet, Stupa, bemärker". Detta 
är tydligen en lärd etymologi, vilkens förklaring endast får 
sökas i den omständigheten, att ordet knutits till föremålet 
under en tid, då det förra ännu ägde en aktuell betydelse, och 
att det sedan arkaistiskt kvarstannat, tills dess innebörd för
svunnit för språkmedvetandet1. 

Även detta, att monumentet erhållit sin namnfästning så 
tidigt, att namnets innebörd gått förlorad, indicerar sålunda 

1 Huru ordet skall förklaras, därom har jag icke rätt att hysa någon me
ning, men det torde böra framhållas, att det finska tupa har samma betydelse 
som det slaviska istuba, det forngermanska stuba och det svenska stuga. 
Den finska formen kan förutsätta en ordform stupa i betydelsen stuga hos 
finnarna eller hos något av deras gränsfolk. Att kalla det lilla huset över 
graven för stuga ligger ocksä nära till hands. 
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liksom det ovan anförda en datering till medeltiden. Att mo
numentstypen är förkristen torde kunna anses uteslutet. Där
till känna vi vikingatidens gravskick för väl. 

Nu äga vi emellertid från en tidig del av medeltiden ett 
fornminne, som har nära beröringspunkter med Staffansstupan. 
Detta är den s. k. Björns grav på Botkyrka kyrkogård i Sö
dermanland1. Den har formen av en liten kyrka (fig. 3) under 
sadeltak. Vid ena kortändan finnes en utbyggd apsis. Bot
kyrkamonumentet är ingen sarkofag, utan en kompakt sten. 

^w.y».w*^ 

Fig. 3. Botkyrkamonumentet. 

avsedd att stå på graven som gravminne. I dimensionerna 
understiger det dem, vi känna från Staffansstupan. Måtten äro 
följande: L. 1,60 m., Br. vid mitten 0,5i m., H. till takfoten 
0,34 m. Det förra är sålunda ungefär hälften så stort som den 
senare. Botkyrkagraven har flere släktingar här och där i lan
det. Närmast faller en något liknande från Sorunda kyrko
gård1, likaledes i Södermanland. Även lockhällen från Vrig-
stadgraven i Småland torde kunna räknas hit, och jag vore be
nägen att uppfatta de s. k. likkistlockformiga gravstenarna som 
rudimentära fortsättningar av en monumentstyp, som hos oss 
har erhållit sin mest prononcerade gestalt i Botkyrkagraven. 

1 Nu i Statens Historiska Museum. 
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Har denna typ i sten sålunda förekommit i Sverige under 
den äldre medeltiden, kunna vi vara övertygade om, att den 
även uppträtt i det material, som för oss var det naturligare, 
i trä. I Staffansstupan ha vi en sådan belagd. Denna och 
Björns grav äro samma andas barn. 

Som jag ovan framhållit, kunna dess rötter icke sökas i 
svensk vikingatid. Den måste tillhöra den nya kultursubstans, 
som med kristendomen i så stor utsträckning har fått inlopp 
till oss. De likkistlockformiga gravstenarna äro hos oss lika 
gamla, om icke till en del rent av äldre än Botkyrkamonu
mentet. Om vi uppfatta det senare som en ursprungligare 
typ och de förra som utvecklingar därur, måste det utveck
lingsförlopp, som här är fråga om, falla utanför Skandinaviens 
gränser och delvis före Nordens kristnande. Den dekadenta 
likkistlocktypen är färdig, när den nya kulturen når oss, om 
också ursprungligare former arkaistiskt komma till användning 
för mera betydande mäns gravar. 

Men därigenom föras vi för Botkyrkamonumentets och 
Staffansstupans anor ner i karolingisk, kanske merovingisk 
medeltid. Från denna tid och i synnerhet från sistnämnda 
period äga vi i Frankrike och Tyskland ett stort antal grav
fynd. Om själva gravens utseende äro vi i de flesta fall väl 
underrättade. Om det ovan jord synliga gravminnesmärket 
lämna grävningsberättelserna dock mera sällan några upplys
ningar. Oftast synes graven varit anlagd under flat mark utan 
något bevarat gravmonument. En och annan gång hava dock 
sådana kunnat observeras, såsom på det stora gravfältet vid 
Kaiser August utanför Basel, varest en del gravar utmärkts med 
en ovan jordytan svagt synlig stenhäll vid huvud- och fotändan1. 

Att gravmonument fordom funnits över dessa gravar, måste 
anses som alldeles säkert. Annars skulle icke gravens plats 
ha kunnat utpekas, ock då skulle häller icke straff ha kunnat 
stadgas mot begravning av nytt lik i gammal grav. Den under 

Anzeiger fur schweiz. Altertumskunde 1912, sid. 281. Zurich 1912/13. 
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förra delen av 500-talet kodifierade Lex Salica har nämligen 
följande stadgande: 

"Om någon nedlägger död man över en annan i kista av 
trä eller sten, vare han saker till XXXV solidi"'. 

Gravmonumentet har sannolikt varit uppfört av trä, vadan 
det alltså med tiden utplånats. Vi kunna därför icke räkna på 
att genom grävningar vinna klarhet beträffande dess utseende, 
utan äro uteslutande hänvisade till den sparsamma litteraturen. 

Det mest utförliga dokumentet för nu ifrågavarande spörs
mål är den nyss anförda Lex salica, de saliska Flankernas lag, 
sannolikt nedskriven under 500-talets början, med den därtill 
hörande Mallobergiska Glossan upptagande ett antal mer eller 
mindre latiniserade slagord för gängse germanska rättsuttryck, 
även denna tillhörande 500-talet. Lagen föreligger i sju hand
skrifter, varav dock ingen äldre än 700-talet. Utförligast äro 
de bägge Cod. Vossiani, nedskrivna på 900-talet. Under Tit. 
LV, Om likplundring, de corporibus expoliatis, innehålla sist
nämnda lagtexter följande stadganden: 

1) Om man plundrar död mans kropp före jordandet; 
2) Om man plundrar eller förstör hög över död man; 
3) Om man skändar "aristato", "maudualis" eller "selave" 

över död man; 
4) Om man lägger död man över en annan i kista av trä 

eller sten; 

1 'Si quis hominem mortuum super alium in naufo aut in petra mi-
serit sol. XXXVculpabilis iudicetur". Lex salica Tit. LV enl. Cod. Vos-
sianus, Trier-Leyden, ed Hodler 1879). Efter naufo aut in petra finnes i 
den år 1557 av Herold utgivna lageditionen inryckt: qua väsa ex usu sarco-
phagi dicuntur. Istället för naufo i alla de övriga handskrifterna har den 
s. k. Miinchener handskriften nachao. Ordet har uppfattats såsom liktydigt 
med skepp, vadan sålunda de urholkade trädstammar, som förekomma i de 
samtidiga gravarna, skulle hava närmast betecknats med detta namn. Möj
ligen ha vi att i denna företeelse se en av länkarna i det senare nordiska 
båtgravskicket. 

Bötesbeloppet angives olika i de olika handskrifterna. 
Efter miserit är i nägra handskrifter inryckt den "mallobergiska" glos

san hidulgus. 
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5) Om man uppgräver och plundrar begravet lik; 
6) Om brottets anstiftare; samt 
7) Om någon förstör det hus i form av en basilika, som 

uppsatts över död man, han vare saker till XXX solidi1. 
Här uppräknas sålunda fem olika slag av gravmonument. 

Först namnes högen (tumulus). Därefter följa lagens "arista-
tonem", "maudualem" och "selave", om vilkas karaktär av 
gravmonument, på grund av det sätt, på vilket de nämnas, 
intet tvivel kan råda, ehuru en modern, på arkeologisk kun
skap grundad kritik ännu icke förebragts. Som femte typ 
namnes ett hus i form av en basilika — domum in modum 
basilicae —, och här vill jag söka det äldsta litterära belägget 
för gravar av Staffansstupans utseende. 

Skulle denna förmodan vara riktig, skulle vi sålunda i 
saliska lagens basilika och den förmodade helgongraven i 
Norrala ha inför oss tvänne av spetsarna för en typ av grav
monument, som bildar en fristående grupp vid sidan av andra 
från medeltiden och den förhistoriska tiden kända. Det be
höver icke påpekas, att den ifrågavarande typen är sparsamt 
representerad. Men så mycket viktigare blir det då, för att 
kunna förstå företeelsen, att se till, vilken realitet det anförda 
lagstadgandet kan äga i den samtida arkeologien, och vilka 
förutsättningar den kan hava i tidigare kulturföreteelser. Först 

1 Lex salica. Cod. Voss. Tit. LV, ed Hodler 1879. Si quis corpus ho-
minis mortui antequam in terra mittatur per furtum expoliaverit etc. 

Si quis tumulum super hominem mortuum expoliaverit vel dissipave-
rit etc. 

Si quis aristatonem hoc est staplus super mortuum missus capulaverit 
aut mandualem quod est ea strunctura sive selave qui est ponticulus sicut 
mos est antiquorum faciendum fuit qui hoc distruxerit aut mortuum exinde 
expoliaverit etc. 

Si quis hominem mortuum super alium in naufo etc. 
Si quis corpus iam sepultum effoderit aut expoliaverit etc. 
Auctor vero sceleris hujus si ipse hoc fecerit etc. 
Siquis domum in modum basilice factum super hominem mortuum ex

poliaverit sol XXX culpabilis judicetur excepto capitale et delatura. 
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måste vi emellertid kasta ännu en blick på lagstadgandets 
form. 

De olika handskrifternas avfattningar avvika inbördes. 
Punkterna 1, 5 och 6 återfinnas i alla. Punkt 4 i fem hand
skrifter. Punkt 3 i de bägge Vossianska samt med uteslu
tande av "mandualem" och "selave" i ytterligare två (St. Gal
len och St. Fontainbleau). Punkterna 2 och 7 finnas endast 
i de Vossianska handskrifterna. Som de centralaste brotten 
har lagen sålunda uppfattat själva plundrandet av den döda 
kroppen, medan straff för förstörandet av gravmonumentet mera 
räknas till den traditionella "rättssedvänjan". Det märkliga är 
emellertid, att stadgandet om förstörandet av det basilikelik-
nande huset icke är insatt i sammanhang med de övriga stad
gandena rörande monument utan står isolerat på slutet, sedan 
lagen redogjort för gravbrott av helt annat slag. 

Detta kan enligt mitt förmenande icke förstås annorlunda, 
än att denna punkt senare ingått i lagen, vilket i sin tur inne
bär, att den företeelse, varom här är fråga — det över graven 
uppförda huset — är en frankisk kulturföreteelse av senare da
tum än de i stadgandet tidigare anförda slagen av gravminnen. 

I denna riktning pekar även lagstadgandets lydelse: ett hus 
i form av en basilika. Gravmonumentet har icke formen av 
det hus, som för frankerna var det mest kända, den frankiska 
bostaden. Det är icke ett hus taget ur den inhemska miljön, 
som appliceras till gravminne. Lagen betonar uttryckligen, att 
det är en främmande hustyp, som för sådana monument kom
mer till användning. Men då måste också hela företeelsen 
avgjort uppfattas som ett kulturlån. 

Redan ordet basilika pekar deciderat, i vilken riktning vi 
ha att söka ursprunget. Det måste vara i den senklassiska 
eller tidigaste kristna världen. För att vinna klarhet beträf
fande den frankiska gravbasilikans rötter hava vi då att under
söka, i vilka former de närmast föregående romerska och pro-
vinsialromerska gravmonumenten uppträda. 

Den förnämsta källan härför är naturligtvis gravmonumen-
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ten själva. De romerska gravstenarnas utseende erinrar starkt 
om de nutidas. I den romerska provinsialkulturens centra — 
vid de stora lägren — återfinnas de, och de hava här på ro
merskt vis varit uppställda utefter vägarna, liksom också gra
varna anlades i omedelbar närhet av dessa. Men på samma 
sätt som i mera periferiska trakter av provinsen man fortsatte 
att hela romartiden igenom lägga gravarna enligt hävdvunnet 
bruk i flockar som våra gravfält, 
så antogo även gravmonumenten 
i provinserna dialektala former. 
En dylik inom hela den galliska 
och den germanska provinsen fö
rekommande typ har formen av 
ett fyrkantigt hus med fjällat tak. 
Huset är dels kvadratiskt, dels 
rektangulärt. Dörren är ofta väl 
markerad. Stundom visa väggarna 
en arkadindelning (fig. 4). Vid 
Rhen förekomma dessutom torn-
liknande gravbyggnader, varav det 
mest bekanta är den s. k. Igeler 
Säule utanför Köln (fig. 9). 

Det präktigaste fyndet av hus-
liknande gravmonument frän ro
mersk tid gjordes år 1903 vid byn 
Sablon utanför Metz — romarnes civitas Mediomatricum1. Här 
anträffades helt nära bondgården La Horgue på två olika stäl
len inalles omkring 100 gravstenar eller fragment av sådana, 
förmodligen från annat håll hitförda och sammanvräkta. Stör
sta delen hade den ovannämnda husformen, ett fåtal visade 
rent romersk karaktär, och en sten utgjordes av ett simpelt 
rektangulärt block med en stor öppning tvärtigenom samt med 
fjällat sadeltak (fig. 5). 

1 Keune, Sablon in römischer Zeit. Jahrb. d. Ges. f. lothringische 
Gesch. u. Altertumskunde. XV. 1903. Metz. sid. 371 ff. 

Fig. 4. Galliskt gravhus. 
Lothr. Jahrb. XV. Tav. XV. 1. 
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Den sistnämnda tillhör en grupp av gravstenar, som i de 
västrhenska länderna är ganska talrikt representerad, och varav 
de mest bekanta äro de, som finnas vid Alberschweiler i Nord-
vogeserna1. Dessa hava i allra högsta grad erhållit det rek
tangulära sadeltakstäckta husets form. I de flesta fall sakna 
de inskrift, och deras datering är endast såtillvida säker, att de 
måste tillhöra ett skede av den romerska tiden. Enligt en 
gängse tysk uppfattning- stå de till tiden närmast den sen
galliska kulturen, före det egentliga romerska genombrottet. 

Ur dem skulle det mera 
omsorgsfullt gjorda och 
mera arkitektoniskt beto
nade galliska gravhuset 
utvecklats, varefter till sist 
de rent romerska grav
stenarna blivit de allena 
rådande. Utvecklingsför
loppet skulle i stort sett 
falla inom 1. och 2. årh. 
efter Kristus. Man har 
emellertid icke kunnat 
styrka detta med ett enda 
till monumenten hörande 
gravfynd. 

Enligt min uppfattning är kronologien den rent motsatta: 
Sedan de romerska gravstenarna blivit bekanta, har man — 
sannolikt genom impuls österifrån — givit gravstenen en mera 
husliknande form. Denna har så småningom allt mer omformats, 
tills man nått de typer, som de nyssnämnda Vogesermonu-
menten förete. 

Gravfälten i Vogeserna hava ännu in på 300-talet varit i 
användning. Vid La Horgne-au-Sablon hava visserligen några 

1 Corresp. Bl. der deutschen Gesellsch. f. Anthropologic, Ethnologie 
und Urgeschichte. XXXII. 1901. Miinchen 1902, sid. 143 ff. 

2 Keune, anf st. 

Fig. 5. Galliskt gravhus. 
Lothr. Jahrb. XV. Tav. XIV. 1. 
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romerska brandgravar, som det synes från rätt avancerad tid, 
anträffats. Men sådana finnas här och var kring Metz i smärre 
antal. Omkr. 1200 m. norr om fyndplatsen för de många 
gravstenarna ligger emellertid ett skelettgravfält av stor ut
sträckning. De flesta gravarna tillhöra, efter myntfynden att 
döma, 300-talet, dock förekomma även gravar från senare tid, 
och ett par ungkristna inskriftsfragment synas indicera en fort
sättning även efter romarväldets upphörande1. Det är sanno
likast, att det är från detta stora gravfält, som de talrika grav
stenarna bortförts och sammanvräkts. 

De galliska gravhusen skulle sålunda tillhöra den senare, 
i sina yngsta former till och med den sista romerska tiden. 
Och några måhända rent av den tid, då romarna redan tvun
gits att vika från den germanska limes, samt endast svallvå
gorna efter det väldiga kulturuppsvinget lågo kvar. 

Frågan skall straxt belysas från annat håll. Förutom ge
nom gravmonumenten själva, av vilka dessutom en stor del, 
i likhet med de romerska teatrarna och andra byggnader, så 
långt norrut sannolikt varit av trä och försvunnit, hava vi ännu 
en möjlighet att vinna en föreställning om det provinsialro
mcrska gravfältets yttre habitus. Denna andra faktor är huset 
över gravlampan. 

För att kunna överblicka dettas betydelse för uppfattandet 
av gravmonumentets utseende måste vi emellertid göra en 
stark utvikning till dess hemland, Egypten. För ett 10-tal år 
sedan anträffades där vid Antinoe ett antal senromerska gravar, 
varav en från början av 200-talet hade tillhört en Leukaionia 
och hennes följeslagerska'-'. Vid sidan om Leukaionias huvud 
fanns en uppbyggnad i tre avsatser med uppställda terrakotta-
figurer — Ka-figurer — och på den översta avsatsen stod ett 
litet hus av terrakotta. Framför detta stodo två lampor, en 

1 Keune anf st. sid. 353 ff. 
' Annales du Musée Guimet. XXX. sid. 122 ff. Paris 1903; Siegfr. 

Loeschke, Antike Lanternen und Lichthäuschen, Bonner Jahrbiicher 118. 
sid. 396 ff. pl. XXXI11. Bonn 1909. 



164 Nils Lithberg. 

tredje var insatt i det lilla huset. Dylika lamphus äro icke 
sällsynta i Egypten och hava behandlats av Loeschke (anf st. 
s. 400 ff.). De uppträda huvudsakligast i tvänne former, som 
altare eller som kapell, tydligen repliker av det över graven 
resta altaret eller kapellet. Av särskilt intresse äro de kapell-

formade lamphusen (fig. 6), e-
när dessa giva flera anvisningar 
för uppfattandet av det i regel 
svårt förstörda egyptiska grav
kapellet. 

Förutom som kapell eller 
altare uppträder det egyptiska 
lamphuset i form av ett torn, 
vilket alltså förutsätter tillvaron 
även avtornliknande gravmonu
ment (fig. 7). Några sådana synas 
icke vara bevarade i Egypten, 
men från andra håll inom me
delhavsområdet finnas från den 
romerska kejsartiden gravtorn 
likaväl som lamphus belagda. 

Till tiden härröra lamphusen från århundradena närmast efter 
Kristus — ända ned i 300-talet; de äldsta synas härstamma från 
hellenistisk tid. Som det sannolikaste torde få anses, att såväl 
lamphuset som gravtornet hava att räkna Egypten som sitt 
stamland, och att båda härifrån spritt sig till övriga områden 
kring östra medelhafvet. 

Lamphusen äro sällsynta utanför Egypten. Det märkliga 
inträffar dock, att vi vid Rhen och Donau från senromersk tid 
träffa en besläktad företeelse. Här äro nämligen ett 10-tal 
lamptorn anträffade i Bonn och Xanten vid Rhen samt från Wien 
till Torde i Sibenbiirgen utmed Donau (fig. 8). Nägra av dem 
äro med säkerhet gravfynd, och vi ha då anledning förmoda, 
att även de nordromerska lamptornen i analogi med de egyp
tiska äro att uppfatta som repliker av gravtorn. Som vi i 

Fig. 6. Egyptiskt lamphus. 
Bonner Jahrb. 118. Tav. XXXVI. 1. 
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samband med fyndet från La Hor-
gne-au-Sablon sett, finnas också så
dana vid Rhen, mest ryktbara genom 
Igclertornet (fig. 9). Att de begge 
företeelserna lamptorn och gravtorn 
hänga samman, och att båda utgöra 
exponenter för en påverkan från den 
hellenistiska kulturen, därom kan 
knappast något tvivel råda. Frågan 
blir endast, på vilken väg denna på
verkan förmedlats. 

Loeschke synes luta åt den upp
fattningen, att lamptornets väg gått 
över Donau till Rhen1. Men, som 
han själv påvisat, förekomma just 
vid Rhen de hittills kända äldsta ty
perna. Och här äga vi också de 
i detta sammanhang så betydelse

fulla gravtor
nen. Åt det 
håll, där vi 
kunna söka de 
äldsta och 

kraftigast be
tonade karak
tärerna, före
faller det mig, 
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Bonner Jahrb. 118. Tav. XXXVI 

Fig. 8. Lamptorn från 
Duiupentele a. d. Donau 

Bona. Jahrb, 118, sid. 407. 
lig. 19. 5. 

Fornvännen 1915 

som man även hade att söka den väg, på 
vilken föremålen själva kommit. Vägen 
skulle alltså ha gått från Rhen till Donau. 
Och vi ha då att i västra Europa finna de 
förutsättningar, som betinga lamptornets 
uppträdande i norr. 

1 Loeschke. Antike Lantemen etc. sid. 411 f. 

12 
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Undersökningsobjektet blir nu gravtornet af Igelertypen. 
Här hava olika tolkningsförsök icke saknats alltifrån förslaget, 

att dessa greko-romerska gravbygg
nader skulle haft sin förnämsta be
tingelse i "galliernas gamla förkär
lek för en glänsande begravning" 
och kanske ytterst bottna i "forn
tidens högt upptornade dödsbål"'. 
Allmänt synes man dock vara ense 
om att sammanställa Igelertornet och 
de hithörande gravbyggnaderna vid 
Neumagen med liknande monument 
i Provence, av vilka det förnämsta 
är Juliermonumentet i St. Remy. 
Till sina arkitektoniska grunddrag, 
om ock icke till den rent dekorativa 
anordningen, överensstämma dessa 
galliska gravtorn med liknande i 
Nordafrika2, av vilken orsak man 
velat söka grunden till företeelsen 
här. I dekorationen åter visa de 
större släktskap med mindreasia-
tiska monument av Halikarnassus-
mausoleets typ, varför åter Loeschke 
velat härleda dem direkt härifrån 
över Marseille:!. 

Det torde vara svårt att giva 
någon av dessa uppfattningar ett be
stämt företräde. Men vad vi kunna 

1 Klinkcnberg. Die römischen Qrab-
denkmäler Kölns. Bonner Jahrb. mft. sid. 
108, Bonn 1902; Jämf. De bello Oall. VI. 19. 4. 

• Klinkcnberg, anf. st.; Briining, Die Kölner Aeneasgruppe, Jahrb. des 
Ver. von Altertumsfr. im Rheinlande. 95. sid. 53 noten. Bonn 1894. 

3 Loeschke. Qriechische Elemente in der Kunst des Rhcinlands. Bert. 
Philol. Wochenschr. 1893 sid. 283 samt Jahrb. des Ver. von Altertumsfr. 
im Rheinl. 95 sid, 261 f. 

Fig. 9. Igelertornet. 
Der. d. Prov. Komm. 1. Denkmalpfl. 

der Rheinpr. 1907-08. sid. 49. 
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fastställa är, att det rhenska gravtornet är besläktat med en stor 
grupp av gravbyggnader i södra Frankrike och Nordafrika, 
vilka i sin tur hava äldre släktingar i Mindre Asiens hellenis
tiska odling. Genom de senare gjorda fynden av egyptiska 
lamptorn och andra gravlampshöljen hava de mindreasiatiska 
monumenten erhållit en allsidigare belysning. Och det synes 
kunna antagas, att hela företeelsen, såsom nyss framhölls, har 
sina yttersta förutsättningar i det ptolemeiska Egypten. 

Det är expansiteten hos den hellenistiska kulturen med 
dess urgamla rötter, som icke kunnat släckas, utan som tvungit 
den att fortfarande befrukta västerlandet. Det strålknippe, som föll 
västerut, träffade i första hand Rom, men somliga strålar brötos 
och föllo i stället över mera periferiska trakter av det romerska 
riket. Här hade även två gamla förbindelsepunkter nog ab-
sorptionsförmåga kvar att som fordom kunna tillgodogöra sig 
befruktningar. Dessa voro Chartago och Massilia. 

Särskilt synes sträckan Österlandet—Marseille hava haft 
en utomordentligt stor betydelse icke blott under århundradena 
före vår lideräknings början utan även långt senare. Frän 
Marseille gick handelsvägen norrut till Lyon och delade sig 
här i en nordlig till Dijon och en mera östlig över Besancon 
till Rhendalen, den nordligare gjorde vid Dijon en ny klyf-
ning med en västligare över Troyes till Champagne och en 
östligare över Metz och Trier till Rhen. Utefter sistnämnda 
väg skulle den kanal hava lagts, som L. Antistius Vetus hade 
för avsikt att gräva mellan Saöne och Mosel', ett förhållande, 
som tillräckligt tydligt visar, vilken betydelse man redan un
der Lsta århundradet tillmätte denna samfärdsled, som ännu 
många århundraden senare blev skelettet för det mellersta av 
de karolingiska väldena efter Karl den stores död. 

Förbindelserna inom Saöne—Moselområdet och dettas be
tydelse som absorptionsort för den hellenistiska odlingen kring 
östra Medelhavet under det första årtusendet e. Kr. hava 

1 Tacitus. Annales XVII. 53. 
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huvudsakligast med ledning av litterära källor erhållit en myc
ket intressant belysning av G. Wolfram1. På denna väg hade 
vinstocken, som utan tvivel införts till Sydfrankrike direkt från 
Orienten, spridt sig. På denna väg kom säkerligen även den 
första kristendomen genom de mindre-asiatiska kulturförbindel
serna direkt från Östern, icke förmedlad av Rom, ty, såsom 
bl. a. av Harnack framhållits-, var den första kristna kyrkan i 
Lyon till övervägande del grekisk. I inskrifterna förekomma 
talrika grekiska namn ända upp till Köln. 1 kulten före
komma grekiska karaktärer, om vilka biskoparna vid Rhöne 
tvista med fäderna i Rom. Och ännu så sent som på slutet 
av 800-talet har grekiskan sporadiskt varit det lithurgiska 
språket vid Rhen. De samtida inskrifterna och krönikö
rerna sammanfattade dessa företeelser under det gemensamma 
namnet syriska. Men syrier är här tydligen en kollektivbe
nämning av samma slag som, då orientalerna under medel
tiden benämnde alla västerländingar franker. Ty vid en un
dersökning av inskrifterna visar det sig, att man med syrier 
förstod alla grekisktalande österländingar ända från Eufrat, 
om ocksä invånarne från mindre Asien utgjorde huvudstom-
men. De galliska myntens nära släktskap med de grekiska 
har redan tidigare påvisats av Forrer;!. 

Jag har funnit det lämpligt att göra denna exkurs rörande 
den direkta kulturpåverkan österifrån på Sydfrankrike och dess 
annexer vid Mosel och Rhen. Först då erhålla vi hela den 
ram, som bildar infattningen kring monumenten vid La Horgne-
au-Sablon. Gravtornet och det hand i hand med detta gående 
lamptornet hava otvivelaktigt på denna väg nått Europa. I 
motsats till Keune har Lehner4 velat härleda det galliska grav-

1 Der Einfluss des Orients auf die friihmittelalterliche Kultur und 
die Christianisierung Lothringens. Lothr. Jahrb. XVII. Metz 1905. sid. 318 ff. 

2 A. Harnack. Die Mission und Ausbreitting des Christentums in den 
ersten drei Jarhunderten. 2. uppl. Leipzig 1906, 11, sid. 222 ff. 

:i Keltische Numismatik der Rhein und Donau/ande. Lothr. Jahrh. XV. 
Metz 1903, sid. 110 ff. 

1 Gallorömische Totenfeier. Bonner Jahrb. 120. Bonn 1911. sid. 254. 
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huset, sådant vi känna det från Sablon, ur tornen av Igeler-
typen. Det är emellertid ingenting, som hindrar, att hustypen 
kommit direkt, på samma väg som torntypen. Förutsättningar 
för bägge finnas i de östra moderlanden. 

Att Keunes uppfattning av utvecklingen ur det avlånga 
huset (fig. 5) till det tempelliknande och därifrån till det rena 
kopierandet av den romerska gravstenen är oriktig, därom kan 
numer knappast något tvifvel råda. Det avlånga huset måste 
vara en senare utlöpare huvudsakligast beroende på att den 
kultbyggnad, ur vilken det galloromerska gravmonumentet ut
gick, med den kristna basilikan remplacerats med en avlång 
byggnad. Förutsatt att man fortfar att anknyta gravmonumen-

Fig. 10. Lamphus från Orleansville. Springer 7. uppl. Del II. fig. 24. 

tets form till kultbyggnadens, skall alliså även detta omgestaltas 
från torn- eller tempelform till "ett hus i form af en basilika". 

I lamphuset hade vi en avspegling av gravbyggnaden. Vi 
borde då också hos detta, därest det fortfarande förekommit, 
vänta en motsvarande omgestaltning från torn eller tempel till 
basilika. Och belägget måste sökas inom något av de tre om
råden, där de husliknande gravmonumenten uppträda, i Östern, 
i Nordafrika eller i Västeuropa. Från Nordafrika känna vi nu 
också ett lamphus i form av en kyrka (fig. 10). Det är funnet 
tillsammans med inskrifter från 400-talets senare hälft vid Or
leansville i Algier. Föremålet är af brons och har formen av 
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en av 10 pelare uppburen byggnad med apsis1. Redan Lin-
denschmidt har sammanställt detta lamphus med saliska lagens 
domus in modum basilicae-, men det material, som berättigar 
till ett fastslående av dessas samhörighet, har först senare 
kommit i dagen. 

Det är på rätt trassliga vägar, vi äntligen nått fram till den 
tid, då inlånandet till frankerna av gravmonumentet i basilika
form bör ha skett. Utvecklingslinjerna äro ingenstädes distinkta, 
men företeelserna komplettera varandra. Det hellenistiska lamp-
tornet, som otvivelaktigt är en efterbildad gravbyggnad, upp
träder vid Rhen inom ett område, som står under direkt kul-
turpåverkan från Orienten, och har i Nordafrika inom ett från 
samma håll påverkat område under 400-talets slut ersatts av 
étt lamphus i kyrkform. Orientens gravtorn uppträder likale
des i Nordafrika, i Sydfrankrike och vid Rhen. På sistnämnda 
ställen förekomma även gravhus, som kunna vara direkt för
medlade österifrån. Vid Rhen träffa vi slutligen avlångfyrkan
tiga grafmonument, som bilda en motsvarighet till förekomsten 
av den kyrkliknande lampan i Algier. Och bägge föremåls
grupperna ansluta sig till kultbyggnadens förändring från tem
pel till basilika. 

När Lex salica stadgar straff för förstörande av det hus 
över död man, som hade den för frankerna främmande basi
likans form, så har detta hus sina förutsättningar i den tidigare 
kristna kulturen vid Rhen, och dess rötter ligga liksom krislen-
domens egna vid östra Medelhavet. 

Kommen in på nordligare marker omsattes gravbasilikan 
i trä. På grund av bristande kännedom om den karolingiska 
tidens arkeologi kunna vi åtminstone icke ännu följa dess hi
storia och vägar norrut. Men samma kristna kultur, som till
förde frankerna denna nya typ av gravminne, bragte ett hälft 
årtusende senare densamma till oss. Genom den lyckliga till-

1 Loeschke. Antike Laternen etc. sid. 403. 
2 Lindenschmidt. Handbuch der deutschen Altertumskunde I. Braunschw. 

1880-89, sid. 99. 
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fälligheten, att Botkyrkamonumentet blev utfört i sten och 
kunde trotsa tiden, hava vi fått en bro slagen mellan en grupp av 
de äldsta germanska, litterärt kända gravmonumenten och den 
icke närmare daterbara Staffansstupan i trä. Den omständighe
ten, att den hälsingska traditionen vid stupan på Norrala kyrko
gård förband minnet av den helige Staffan, medförde slutligen, 
dels att detta monument blev vårdat och bevarat till vår tid, 
dels att typen erhöll en vidare spridning bland bygdens folk 
och ännu under 1700-talets mitt gärna användes. Och därav 
kom det sig, att ännu sä sent i en avlägsen landsända av 
Sverige ett bruk kvarstod, som hade sina yttersta rötter i de 
gamla kulturcentra vid Nilen. 

Innan jag avslutar detta försök till belysande av Staffans
stupan i Norrala, torde ännu ett belägg ur 1700-talslilteratu-
ren böra anföras, vilket skulle kunna hava hänsyftning på 
hithörande monument. I Gasslanders beskrivning över all
mogen i Västbo härad i Småland från 1774] yttrar han om 
gravarna, att dessa "förvaras, dels med ekesyllar omkring och 
öfverbyggas, dels med höga och släta stenhällar, eller Järn-
korss samt Ekekorss." Om utseendet av de av eke
syllar uppförda och sedermera överbyggda gravmonumenten i 
Småland lämnar Gasslander ingen utförligare skildring. Tro
ligast är dock, att härmed förstås de stora familjegravar, som 
gods och större gårdar ännu i sen tid låtit uppföra på kyrko
gårdarna. Sådana synas under 1700-talet hava varit synner
ligen vanliga. Från Ydre härad omtalar Rääf'- flerstädes så
dana jämte data för deras borttagande. Någon gång har han 
en utförligare beskrivning av byggnaden, såsom då han ur Ma-
lexanders kyrkbok för 1694 citerar: "Åth Pastori lätt 
hans måg upbygga en ny graf 1693 i jorden vijd pass 
3 alnar med stenmuhr och dher ofvan på med träplankor och 

1 Bidr. till känned. om de Svenska Landsmålen. Bih. 1. 3. Uppsala 
1895 sid. 269. 

- Rääf, Ydre härad i Östergötland. 4. delen. Örebro 1865. 
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taak försedd." Överbyggnaden borttogs 1729, och platsen sand-
fylldes1. Ännu i dag träffa vi för övrigt sådana av trä upp
förda, spånbeklädda gravar på våra kyrkogårdar (fig. 11)-. 

Oavsett dessa gravbyggnaders eventuella släktskap med 
stupan eller med gravtumban, och oavsett tumbans förhål
lande till stupan eller till det i hellenistisk tid förekommando 

A. Roland fot. 1915. 

'•g- Trägrav frän Kinnarumma. 

gravaltaret, sakna dessa notiser om trägravar dock icke ett 
särskilt intresse i nu ifrågavarande sammanhang. 

Det hos oss tämligen unika Botkyrkamonumentet blir lät
tare begripligt, om det får uppfattas omgivet av andra dylika 
i trä. Det är på sådana Staffansstupan lämnar oss en anvis
ning. De med de murade och gravhällstäckta familjegravarna 
alternerande trägravarna giva oss från senare tider det för upp
fattningen av dessa äldre företeelser nödvändiga komplementet. 

1 Rääf anf. st. sid. 279 och 280. 
2 Medd. av arkitekt A. Roland. 


