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En arkeologisk bagatell. 
Av 

B E R N H A R D SALIN. 

nder en läng följd av år hava ämbetsgöromål så 
helt tagit min tid och mina krafter i anspråk att 
jag alldeles måst försumma alla vetenskapliga studier. 

Nu har jag likväl tack vare mina vänners välvilliga hjälp vid 
hopbringandet av en del material blivit satt i tillfälle att utar
beta följande lilla skiss. 

En given produkt kan vara bildad av högst olika faktorer. 
Detta gäller även om de former, de oss omgivande föremålen 
förete. Helt olika kombinationer kunna hava givit uppslag till 
alldeles lika former. Lika former förutsätta således ej med 
nödvändighet släktskap, utan kunna de hava uppstått ä vitt 
skilda orter och under vitt skilda tidsperioder. Ju mer utveck
lade de varandra lika formerna äro, ju otroligare är det, att 
de ha kunnat uppstå spontant utan att hava något gemen
samt med varandra i tid och ursprung. Den jämförande fom
forskaren stöter ofta på detta problem och ett klarläggande av 
hit hörande omständigheter utgör förutsättningen för riktig
heten av de vackra resultat, han ofta enbart på formstudier 
har kunnat uppnå. Dessa reflexioner inställde sig omedelbart 
hos mig första gången jag överblickade det lilla material av 
kubbstolar, som jag den gången kände. 

Vem, som studerar vår allmoges gamla husgeråd av trä, 
får onekligen ett livligt intryck av de stora urskogarnas be-
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tydelse för värt folks hemkultur. Ej minst gäller detta om de 
s. k. kubbstolarna. En ransakan, varest kubbstolen nu mer är i 
bruk, mynnar ut i, att det förutom i Sverige endast är i Norge, 
som dessa vid första påseende så primitiva stolar ännu an
vändas; utföres undersökningen mer i detalj, framgår, att det 
egentligen är i de skogrikaste trakterna av dessa länder, som 
kubbstolarna bibehållit sig. I Sverige huvudsakligen inom 

Fig. 1. Kubbslol. Helsingland. 
Nord. Mus. 116319. 

Fig. 2. Kubbstol. Helsingland. 
Nord. Mus. 4843. 

Dalsland, Värmland, Dalarna, Gestrikland och Helsingland; 
i Norge huvudsakligen i det inre av landet, Gudbrandsdalen, 
Numedalen, Hallingen, Telemarken m. fl. ställen, och ända ned 
till kustlandet i östra Norge; i vestanfjeldske och nordanfjeldske 
delarna av Norge synas de nästan helt saknas1. 

De förekomma således huvudsakligen i ett sammanhängan
de område på båda sidor om Kölen. 

De svenska kubbstolarna äro pä enklast möjliga sätt da-

Enligt benäget meddelande av direktör Hans Aall. 
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nade av en enda stock med bibehållande i möjligaste män, 
av stammens ursprungliga rundning så att stolen blir cylindrisk, 
fig. 1—4. I regeln är sitsen anbringad på sådant sätt, att den 
någon centimeter skjuter utanför kubben, fig. 1, eller åtmin
stone helt täcker den del av slocken, som är avsågad för bil
dandet av sätet, fig. 2. Så vitt jag känner, finnes endast i 

Fig. 3. Kubbstol. Dalarna. 
Nord. Mus. 13349. 

Fig. 4. Kubbstol. Värmland. 
Nord. Mus. 88792. 

Dalarna exempel på sittbrädets nedfällande i stocken så att 
dennes kanter komma i jämnhöjd med sittbrädet och tillsam
mans med detta bildar sittytan, fig. 3. 

De norska stolarna, fig. 5—8, äro av en annan typ, men 
även i Norge finnes den enkla typ, jag här kallat den svenska. 
En kubbstol av säregen norsk typ visar—sedd rakt frän sidan—, 
att ryggsidans konturlinje är konkav liksom även framsidans 
från sätet räknat och ner till golvet, fig. 9 b. I övrigt äro 
de norska stolarna ofta sirade med ornament eller bildfram-

Fornvännen 1916. 5 
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ställningar. Sittbrädet är nedfält i kubbstolen och vilar där 
runt om på en fals. Dalastolarnas sittbräde vilar åter framtill 
på en infälld tapp, fig. 3. 

I regel äro alla kubbstolar ihåliga: antingen avsiktligt ur
holkade för att göra dem lättare, eller emedan träd av så väldiga 
proportioner, som för tillverkningen måste användas, måhända 
i allmänhet ej längre har kärnan frisk. Dock förekomma kubb-

Fig. 5. Kubbstol. Telemarken. 
Nord. Mus. 26676. 

Fig. 6. Kubbstol. Buskeruds amt. 
Nord. Mus. 6867. 

stolar gjorda av ett enda massivt stycke, fig. 8. När träd av 
sådana dimensioner, som behövdes, började tryta, gjordes sto
larna av stavar "laggades", såsom fig. 4 utvisar. Dessa äro 
nu mera ej sällan förekommande här i landet. 

Kubbstolen är onekligen en möbel av en viss värdighet 
och sätter fantasien i rörelse mot avlägsna tider. Det primi
tiva i form och teknik skjuter dess första ursprung långt till
baka, men hur långt — och var hava de först utvecklats? 

Från medeltiden känna vi dem genom avbildningar, så 
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t. ex. från Aals kyrka i Norge, belägen i Hallingdalen, fig. 10. 
Avbildningen är ju med avseende på perspektiv ganska ofull
komlig, men synes sannolikt syfta att återge ett original med 
framsidan flat, en typ som enligt H. Fett1 än i dag före
kommer i Hallingdalen, men endast där och i Gudbrands-
dalen. Att från medeltiden, från 1300-talet, upp till vår tid 

Fig. 7. Kubbstol. Telemarken. 
Nord. Mus. 7849. 

Fig. 8. Kubbstol. Hallingdalen. 
Nord. Mus. 65552. 

samma avart av en typ håller sig kvar inom samma område 
är i och för sig av intresse. Orneringen synes vara något be
släktad med den, som återfinnes på ännu befintliga stolar, se 
t. ex. fig. 5. 

Men även å målningar, som ej leda sitt ursprung från 
Skandinavien utan helt tillhöra kontinenten, återfinnas avbild
ningar av kubbstolar. Så kan jag här anföra en dylik från 
en miniatyrmålning, som uppgives vara utförd av Hans Mem-

i Norsk Folkemuseums saerudstilling N:o 4. H. Fett, Bank og stol i 
Norge. Kristiania 1907, s. 5 og 6. 
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a b 
Fig. 9 a och b. Schematisk bild af svensk 

och norsk kubbstolstyp. 

ling för Breviarium Grimani. I en interiör förekomma där två 
laggade kubbstolar, den ena återgiven i fig. 11. DåMemling 
utövade sin konst i Nederländerna, förekommo på denna tid 

sannolikt kubbstolar i dessa 
trakter. 

Från den allra äldsta 
medeltiden på skandinaviska 
halvön kännerjagfrånNorge 
ett exemplar av kubbstol, 
ty så långt tillbaka i tiden 
måste nog tillkomsten av 
originalet till fig. 12 sät
tas. Det är på grund av 
djurornamentiken på stolen, 
som den kan dateras till 
ifrågavarande tid. Att ett 
bruksföremål av trä från en 
så avlägsen period kunnat 
bibehålla sig ända intill våra 
dagar, är ej så utomordent
ligt sällsynt; varje kultur
historiskt museum av någon 
större omfattning torde kun
na framleta ett eller annat 
bevis härpå. Så är åtmin-
sone förhållandet med Nor
diska Museet och Statens 
Historiska Museum. 

Men från ett håll och 
Fig. 10. Målning frän Aals k:a, Halling- på ett Sätt, som man knap-

dalen. Efter fot. av A. Lindblom p a s t väntat, fä vi kunskap 

om att kubbstolar varit i bruk i Sverige under 800-, 900-
och 1000-talen. I en grav å Björkö är nämligen en liten mi-
niatyr-kubbstol av silver anträffad, fig. 13; den är försedd med ögla 
för att kunna bäras som hängsmycke och sirad med silverfili-
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gran. Denna stol är för övrigt ej ensam i 
sitt slag. I det bekanta av Hans Hildebrand 
för länge sedan publicerade Fölhagen-fyndet1 

äro tvenne dylika silverkubbstolar påträffade: 
den ena fig. 14, — omsorgsfullt gjord och i for
men synnerligen närbeslägtad med Björkö-
stolen — är ytterst sliten, den andra, fig. 15, 
är mer degenererad och mindre sliten. Föl-

Fig. li. Målning av hagen-fyndet har enligt Hildebrands åsikt 
HansMemlingurBre- k o m m i t j ] o r d e n u n d e r n å g o t a v d e f o r s t a 

viarium urimani. 
årtiondena av 1000-talet. 

Fig. 12 a och b. Kubbstol. Telemarken. 
Nord. Mus. 7579. 

Den synnerligen nötta kubbstolen från Fölhagen-fyndet 
bör således vara tillverkad på 900-talet, den mindre nötta om
kring år 1000. Björkö-fyndet måste av flera skäl sättas till 
mitten av 800-talet. Alla tre dessa stolar äro av samma huvud-

i Fölhagenfyndet av C. J. Tornberg och H. Hildebrand i Antikvarisk 
tidskrift för Sverige, del III, s. 54. 
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typ och det märkliga är, att det just är denna typ, som än i 
dag är allenarådande här i Sverige1. 

Från kontinenten känner jag för ögonblicket ingen verk
lig kubbstol. Fett anför i sitt ovan citerade arbete, att enligt 
uppgift en kubbstol med romanska ornament skulle finnas i 

Fig. 13. Kubbstol 
av silver, häng

smycke. Björkö. 
St. H. M. 

Fig. 14. Kubbstol 
av silver, häng
smycke. Gotland. 
St. H. M. 3547. 

Fig. 15. Kubbstol 
av silver, häng

smycke. Gotland. 
St. H. M. 3547. Fig. 16. Kubbstol av bronsbleck. Palestrina, Etrurien. 

museet i Barcelona och således väl troligen härstammar från 
de skogrika Pyrenéerna, och vårt etnografiska museum har 
nyligen i gåva mottagit en stol från Spanien, som onekligen 
är av kubbstolstyp. Från Italien, från dess förhistoriska tid, 
känna vi däremot kubbstolar på så sätt, att i en hel del 
gravar från etruskertiden och etruskiskt område förekomma i 
lera eller bronsbleck eftergjorda kubbstolar, ja t. o. m. av sten, 
uthuggna ur ett enda stycke. 

i Av brist på tid och utrymme måste jag här avstå frän att upptaga 
till behandling den intressanta frågan om anledningen till att kubbstolen 
under vikingatiden gjordes i form av hängsmycke. 
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Äldst är den från den s. k. "tomba Barberini" vid Palestrina. 
Den är återgiven i fig. 16. Såsom synes, är stolen till for
men alldeles överensstämmande med en del av de norska 
kubbstolarna. Bronsblecket, vilket nu är det enda som återstår 
av stolen, har förmodligen tjänat som beklädnad på trä, var
för vi här med all sannolikhet ha att göra med verklig trä-
kubbstol såsom stomme för bronsblecket. Några mått äro 
ej angivna å den avbildning1 som här är kopierad, men, så 
vitt jag nu kan erinra mig, är stolen av en sådan storlek, att 
den kunnat användas som sittmöbel. Stolen är utstäld i Museo 
Papa Giulio i Rom. 

Fig. 17. Skiss frän gravkammare med kubbstolar, 
frän Cervetri, Etrurien. 

Från en grav vid Cervetri äro tvenne — var för sig ur 
ett enda stenblock huggna — stolar bekanta, vilka stått i ett 
förrum till den egentliga gravkammaren. Fig. 17 ger oss en 
föreställning om anordningen och visar, att det här är fråga 
om verklig kubbstolsform. En annan ur ett stenblock huggen 
"kubbstol" har anträffats i den vid Cervetri belägna grav, som 
kallas Grotta della sedia-. 

Vid Chiusi äro flera i lera eller brons, i förminskad skala 
utförda kubbstolar anträffade, utan tvivel efterbildningar av 
stolar, som på den tiden voro i bruk i Etrurien. Fig. 18—21 
återge några av dessa; avbildningarna äro lånade ur Mon
telius, La Civilisation primitive en Italie, resp. pl. 223 fig. 5, 

i Denna är lånad frän F. Poulsen, Die Orient und die fruhgriechische 
Kunst, Leipzig, Berlin 1912. 

2 Avbildad av Q. Dennis: The Cities and Cemeteries of Etruria, Lon
don 1878 s. 276. Montelius: La Civilisation primitive en Italie, pl. 343, fig 8. 
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220, fig. 16, 226, fig. 1 samt 217, fig. 1. I stolarna ställde 
man urnor ofta försedda med huvud, armar och fötter (Cano-
per), vilka urnor innehöllo de från likförbränningen hopsam
lade benen. Dessa stolar återgå ju alla avgjort till kubbstols-
formen. Dessa etruskiska kubbstolar härstamma enligt Mon
telius från 800- och 700-talen f. Kr. 

Fig. 18. Kubbstol av lera från Fig. 19. Kubbstol av lera 
Chiusi. Montelius, La civilisa- frän Cliiusi. Montelius, 

tion etc. pl. 223 fig. 5. La civilisation etc. pl. 
220 fig. 16. 

Fig. 20. Kubbstol 
av lera från 

Chiusi.Montelius, 
La civilisation etc. 

pl. 226 fig. 1. 

Senare är den praktfulla marmorstol, som är återgiven i 
fig. 22. Italienarna benämna den "sedia curule etrusca" och, 
om denna benämning är riktig, skulle "sella curulis", detta 
tecken på auktoritet, ursprungligen hava varit en kubbstol, 
vilket ju osökt för tankarna i den riktningen, att kubbstolarna 
under dessa avlägsna tider inom familjerna endast användes 
av den, som inom familjen ägde makt och myndighet, näm
ligen familjefadern. Om denna tankegång är riktig eller ej, 
är det för tidigt att nu söka avgöra. 

Av denna lilla materialsamling, som på grund av flera 
förhållanden måste sägas vara i hög grad ofullständig, fram-
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går dock, att man i Italien, inom etruskiskt område under en 
ganska avlägsen forntid hade kubbstolar; att dessa kubbstolar 
i det hela äro av en och samma typ med underredet något 
konforma! och den bredare basen mot golvet samt med rygg
stödet utåtböjt. En kraftig ornering är anbringad runt stolen 
på dess underrede antingen ungefär mitt på, fig. 16, eller strax 
under sätet, där stolen är smalast, fig. 17—19 och 22. 

Fig. 21. Kubbstol av brons frän Chiusi. 
Montelius, La civilisation etc. pl. 217 fig. 1. 

En tidrymd av omkring 2500 år ligger emellan dessa kubb
stolar och en del av de norska stolar, jag här ovan omtalat, 
men till formen äro de varandra ytterst lika om än ej alldeles 
identiska. Det är i konturlinjerna de skilja sig från varandra, 
men liksom de etruskiska hava de norska en kraftig ornering 
antingen ungefär mitt på underredet, fig. 5, eller under kanten 
på sätet, fig. 7, eller — vilket ej är ovanligt — ha båda kom
binerats, i det framtill på stolens underrede, där konkaviteten 
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är störst, anbragts en kraftig ornering och samtidigt å rygg
sidan, ävenledes där konkaviteten är störst, en dylik ornering, 
vilka båda orneringar, framsidans och baksidans, äro förenade 
genom samma ornering mer eller mindre vertikalt inpassad,fig.9b. 

Huru förhålla sig nu de etruskiska kubbstolarna till de norska. 
Ifrågavarande stolformer äro ej sä primitiva, att de omedel
bart giva sig ur materialets form och föremålets användning. 
Detta kan man möjligen säga om den typ, jag här kallat den 
svenska, och som vi funnit spår av på kontinenten, fig. 11, 

men de andra äro ut
danade ej blott för att 
på enklaste sätt tillmö
tesgå ett praktiskt behov 
utan även för att tilltala 
skönhetskänslan. Märk 
särskilt utom här anförda 
orneringsprinciper även 
ä båda håll sträfvan att 
frigöra ryggstyckets sido
stycken från underredet 
och låta dem i viss män 
framträda självständiga. 

Har människans skön
hetsträngtan två gånger 
på vitt skilda orter och 
under vitt skilda tider och 
kulturförhållanden om

format ett bruksföremål till varandra synnerligen närställda 
former eller beror likheten i form på en fortlöpande tradition? 
Eller är den här påpekade likheten i formen ett verk av slum
pen, denna stora sump dit så mången företeelse stoppas, eme
dan vi ingenting veta om den, men vilken sump krymper mer 
och mer samman, ju större vår kunskap blir om den lagbundna 
utveckling, som behärskar världen. 

Med det material, som nu står mig till buds, är det omöj-

Fig. 22. Marmorstol, etruskisk, 
efter fotografi. 
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ligt att besvara dessa frågor. Visserligen kan jag ej neka till, 
att det andra alternativet tilltalar mig mest, men några bevis 
förefinnas ej. Förhölle sig saken så, vore dessa kubbstolar 
ett av de intressantaste exempel på, hur otroligt länge även 
en form, som ej är betingad av praktisk nödvändighet, kan 
hålla sig. 

Skulle det i framtiden visa sig, att det första alternativet 
vore det riktiga, hade vi åter i dessa kubbstolar ett bevis för, 
att även människans skönhetslängtan arbetar efter vissa be
stämda lagar, liksom tankelagarna oberoende av tid och om
givning, varför, när samma problem föreligger till lösning, re
sultaten i alla händelser måste bliva varandra synnerligen när
besläktade. 

På det tredje alternativet, slumpen, tror jag ej. 


