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STAFFAN, HÄLSINGARNAS APOSTEL, 
I LOKAL TRADITION OCH LEVANDE 

SÄGEN 

AV 

I N G E B O R G N O R D I N 

O
m man färdas landsvägen från Gävle till Hamrånge och 
än vidare in i Hälsinglands gränssocken, Skog, måste 
man passera den stora skogen ödemorden1, vilken ti
digt varit känd som ett fruktat tillhåll för stigmän och 

allt slags löst folk. I dessa trakter leva ännu en mängd sägner, 
som hänföra sig till skogen och den genom denna löpande lands
vägen, vilken ända sedan tidigaste medeltid torde varit nyttjad 
färdelod. 

Flera av dessa sägner anknyta sig till naturföremål som bäckar 
och stenar, vilka befinna sig i omedelbar närhet av vägen Ham
rånge—Skog. Så finnas t. ex. vid vägkanten tre flyttblock, vilka ingå 
som element i en jättesägen, varav fragment äro upptecknade på 
bägge sidor om sockengränsen, men vars fylligaste variant på
träffats i Skog. Ett par platser utpekas som knutna till den i Häl
singland allbekanta och till trycket flera gånger befordrade Stigman 
Sotesägnen, vilken särskilt förtjänar vårt intresse, därför att en 
Stigman Söte omnämnes i en isländsk fornaldarsaga, Saga Ketils 
haengs2. Denne "Soti illvirkr"', som han här kallas, omtalas som 

1 Namnet skrives på skiftande sätt: Ödmorden, Ödomården etc. Här har 
skrivningen Ödemorden genomförts, vilken representerar ett påbättrat 
uttal av det gamla Ödmorp, Emordh etc. 

2 Fornaldar Sögur bd. II Reykjavik 1886, sid. 139 f. Jfr W i d m a r k: 
Beskrifning öfver provinsen Helsingland, Ups. 1860, sid. 41. Den gamla 
lokalsägnen företor nu i sin fylligaste form en hel provkarta på kända 
motiv, t. ex. den rike mannen, som rådde över klockringningen och skodde 
sin häst med silver. Den isländska sagan utgavs 1697 av O l o f R u d -

9 — Fornvännen 1933. 
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boende i "Eyskoga-mörk. hon ski lr Gestrekaland och Helsingjaland 

ok er illr yfirferdar". 

En grupp för sig bilda de lokalsägner, som behandla Staffan, 

hä ls ingarnas apostel. Tradi t ionerna om honom äro emellertid att 

söka ej blott i nejden Hamrånge—Skog, utan vi kunna följa dem 

ända upp till de trakter, där missionären säges ha haft sitt huvud

viste, nämligen de längre åt nordost belägna socknarna Trönö och 

Norrala . De uppgifter, som här nedan komma att lämnas, äro, så

vida ej annan källa uppgives, hämtade från den friskt levande tra

dition, som ännu i dag omspinner Staffansgestalten. De av denna 

tradition utpekade Staffansplatserna ha undersökts och till dem 

knutna sägner ha upptecknats; om där är mera att vinna, får fram

tiden utvisa. 

E n undersökning av den moderna traditionen torde lämpligast 

föregås av en redogörelse för de skrifthistoriska käl lorna. Namnet 

Staffan tycks ha ägt magnetisk kraft och i sig uppsugit stoff 

från de mest skilda områden. Gammal tradition ha r blandat sam

man förbleknade relikta från urnord iska vinterfester med medel

tidens firande av kristendomens förste martyr1 , den ha r upptagit 

legenden om Herodes ' t jänare och låtit Staffan slå följe med tret

tondagstidens heliga tre konungar , och den ha r diktat visor om Staf

fan stalledräng, som 

"vattnar sina fålar fem 
allt under den ljusa stjärna." 

Man har vidare förväxlat såväl a lvastramunken Stefan, Svea ri

kes förste ärkebiskop, som Hille-bror Staffan, den vid slutet av me

deltiden vida beryktade spåmunken från Gudsberga kloster i Da

larna2 , med biskop Adalberts sändebud till de nordiska landen, 

Stenphi, Häls inglands missionär. Den nu levande folktraditionen i 

b o c k (med lat. översättning av Torlevius): Bibliotheca Rudbockiana, 
Sthlm 1918, sid. 224 f. Får man sluta efter t. ex. O l o f B r o m a n , torde 
hälsingeprästerna varit starkt påverkade av den isländska renässanecn. 
Om sammanhanget mellan den isländska sagan, vilken nämner även andra 
lokaliteter från Hälsingland, och Stigman Sotesägnen kan här intet utta
lande göras. 

i P e t e r D i j k m a n : Kyrkie-Handlingar, Sthlm 1703, sid. 87 f. 
2 Jfr A h n l u n d : Från Oljoberget till Ladugårdsgärde, Sthlm 1924, 

sid. 153 f. 
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Hälsingland ha r emellertid ej rönt inflytande av denna samman

blandning, därti l l är den för lokalt bunden. 

Staffan, häls ingarnas apostel. 

Staffan omnämnes redan av sin samlid. Adam av Bremen berät

tar nämligen om honom i sin kyrkohistor ia (Gesta Hammaburgen-

sis ecclesise ponlificum1). Visserligen kallar Adam honom icke 

Staffan utan Stcnphi2, men då detla namns associering med det 

kända Stefanus och dess nordiska form Staffan ä r lätt förklarl ig, 

måste identifieringen av Stenphi med Staffan väl anses oomtvistlig. 

1 sin skildring av den bremensiske biskop Adalberts3 verksamhet 

berät tar Adam, att arbetet för hedningarnas omvändelse bedrevs 

med all flit. F ö r Sverige invigdes sex "biskopar" : Adalvard och 

Acilinus samt Adalvard och Tadicus4 liksom även Simon och mun

ken Johannes 5 . 

Om den nämnde Simon meddelar Adam vidare i sin beskrivning 

över de nordiska länderna": In confinio Sueonum vel Nordmanno-

runi, contra boream, habitant Scritefinni, quos aiunt, cursu feras 

prseire. Ciuitas eorum maxima Halsingaland |et Halsingaland 

Kegio es t ] 7 . Ad quam primus est ab Archiepiscopo designatus Stenphi 

Episcopus, quem ipse mutato nomine Simonem vocauit. Qui etiam 

miiltos earmidem gentium sua prpedicatione lucratus est. [I över

sät tning: P å svearnas och nordmännens gränsområden bo skrid

finnarna, vilka sägas löpa snabbare än vilda djur. Deras största 

1 Vanligen kallad Historia occlcsiastica. 
2 Troligen det nordiska Stonfinii. L i n d : Norsk-islämlska dopnamn, 

Ups. 1905—15; 951. 
» Biskop åren 1043(—45)—1072. 
4 Av namnen att döma torde do sex missionärerna ha varit av nordisk 

härkomst. Då det uttryckligen heter om Johannes att han var munk, är 
namnet icke ursprungligt. S p e g e l (Then Swenska Kyrkio Historian, 
Link. 1708, del 2, sid. 75) kallar honom också Hiltinus. 

5 A d a m a v B r e m e n : Historia ecclesiastica, Lugduni Batavorum 
1595, pag. 128. 

6 Deseriptio Insularum Aquilonis, d. v. s. fjärde boken av ovan nämnda 
arbete, pag. 130 ff. 

7 Enligt S c h m e i d l e r interpolorat i senare handskrift. (Hamburgische 
Kirchcngeschichte, Hann. u. Leipzig, 1917, sid. 255. Scriptores rerum 
Germ. i. usum schol.) 
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samhälle är Hälsingland. Ät detta invigde ärkebiskopen som förste 

biskop, Stenphi, vilken han med ett ombytt namn kallade Simon. Ge

nom sin predikan vann denne många av dessa folk (för kristen

d o m e n ) ] . De äldsta svenska urkunder , som syssla med Staffan, 

äro krönikorna . Don s. k. prosaiska krönikan 1 återger den även 

av Adam kända berättelsen om Jungfru Marias uppenbarelse för 

hednaprästen i Upsala och konung Stenkils därav föranledda sänd-

ningabud till ärkebiskopen, vilken enligt k rönikans tydligen något 

t i l l trasslade tidsuppfattning var don som Nordens förste missionär 

kände Ansgar . Denne sände då tvenne vällärde biskopar till Nor

den: — "Een heth adelwardh och anna r Staffan". — Sedan kröni

kan berättat om Adelvards och kristendomens framgång i Sigtuna 

och Upsala, fortsätter den: "biscopp staffan foor jn i helsingialandh 

oc predicade ther och omwende oseglica mykit folk til cr isna troo 

och war t ther slagin vppa een skogh hether ödmarden och ligger i 

ena kirkio ther j landit och heter norala" . — H ä r namnes alltså 

missionären vid sitt sedan så väl kända namn, varjämte hans mar

tyrskap och begravningsplats angivas2 . Om vi utan vidare vågade 

taga dessa uppgifter för sanna, skulle Staffansproblemet ej bereda 

någ ra svårigheter, men då krönikan s t rax därefter meddelar, att 

samma öde övergick Staffans följeslagare Adalvard, blott med den 

skillnaden, att denne dödades vid Upsala och jordades " j then stora 

köpstaden birköö" måste tyvärr uppgifterna om Staffan tagas med 

reservation. 

Vastovius talar i sitt liekanta arbete Vitis aquilonia3 om "biskop 

Simon, förut kallad Slenphi, vilka andra vilja kal la Stephanus". 

Denne skulle ha uppfostrats i det sachsiska Corbie, t i l lsammans 

med Adalvard sänts till Norden, där han verkat i Sigtuna och Up-

1 I Scriptores rerum svecicarum medii B3ri I. Ups. 1818, Sectio prior, 
sid. 244 f. 

2 Den mindre rimkrönikan (o. a. a., sid. 256) utesluter ortnamnen: 
"Til Helsingaland Biskop Staphan kom, 
Och vände ther många til Christendom, 
För Guds heder giorde han sig omak nog, 
Och blef ther sedan slagen opå en skog, 
Ej långt thorfrå jordades hans lik, 
Jag menar han är i glädena rik." 

a Utg. av B e n z e l i u s , Ups. 1708, pag. 42 f. 
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sala, med nit bekämpat hedendomens styggelse och därför måst lida 
bojor, gissel och fängelse, men därefter begivit sig till hälsingar och 
skridfinnar, bland vilka han förvärvat martyrkronan och sedan be
gravts i Norrala — "genom försynens nåd ända till vår tid kring-
strålad av teckens och unders glans". Denna Vastovii berättelse om 
Staffan, "Simon II Episcopus et martyr1", kan troligen betraktas som 
en sammanfattning av de från medeltiden nedärvda traditionerna om 
den namnkunnige missionären. Messenius återger Adams uppgift 
om de sex av Adalbert utsända biskoparna2 och anmärker, att Ste
fan predikade frälsningens väg ej blott för hälsingar och "schifin-
nar" utan även för jämtar, ångermän och andra folk vid Botten
havet3. Adams och Vastovii uppgifter ligga tydligen till grund för 
den skildring, som ges av Örnhjälm, vilken fullständigar berättel
sen om helgonets död med en bild av hans gravhus i Norrala*. Spe-' 
gel sammanblandar ogenerat hälsingeapostelns öde med ärkebiskop 
Stefans5, och Baazius6 anför liksom Messenius m. fl. den kända 
spådomen om stenen i Grönan dal7 och förväxlar alltså missionären 
med den nämnda spåmunken Hille-bror Staffan8. 

Av hälsingeforskare, som intresserat sig för hembygdens apostel, 
må nämnas hudiksvallsprästen, rector scholae Olof Broman, vilken 
i sitt brett anlagda arbete Glysisvallur ägnar Staffan ett drygt kapi
tel9. Med en viss reservation återger han äldre berättelser om Staf
fan, missionären och spåmannen, som dödades på Tönnebroheden10 

och ligger begraven under den s. k. Staffansstupan i Norrala. Av 
1700-talets akademiska dissertationer i topografiska ämnen behandlas 
även Staffanshistorien, t. ex. av Sven Baelters De Helsingia 173511 och 
Brunnelii De S. Stephano 174812, vilket senare arbete utgör en sam-

1 Gautbert, Ansgars medhjälpare, betraktas som Simon I, o. a. a., pag. 9. 
2 Scondia illustrata, Sthlm 1700, I: 84. 
8 Jfr S t y f f e : Skandinavien under unionstiden, Sthlm 1911, sid. 386. 
4 Historia; Sveoruni gothorumquo Libri IV, Sthlm 1689, pag 259 ff. 
8 O. a. a., pag. 75 o. 82 ff. 
0 Inventarium ecclesise, Linköping 1642, pag. 96 f. 
' M e s s e n i u s : Specula, Sthlm 1660, sid. 58 f. 
8 A h n 1 u n d: o. a. a., sid. 153 f. 
9 Glysisvallur, utg. av Gästrike-Hälsinge nation, häfle 7, sid. 81 ff. 

M Tönncbro är Skogs sydligaste by i Ödemorden. 
n Diss. Ups. prses. E. F r ond in, 1735, pag. 15, 44. 
12 Diss. Ups. Prees. I h r e , 1748. 
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inanfattning av de legender, som under seklernas lopp knutits till 
Staffans namn och där vi alltså även finna den i äldre tider troligen 
vitt kända spådomen om världens undergång vid del tredje Staffans
husets fall1. 

Krönikorna och dessas eftersägare uppgiva alltså Ödeinorden 
som platsen för dråpet på Staffan och den s. k. Staffans stupa i 
Norrala som hans gravplats. Detla utgör med få undantag kärnan 
i nu levande folktradilion om Staffan. I Norrala är denna tradition 
tämligen torftig, så mycket rikare blomstra sägnerna i Skog. 

Redan en flyktig överblick av sägenmaterialet visar, att detla, OOB 
man till utgångspunkt lager den föregivna dråpsplatsen, låter upp
dela sig i trenne grupper. Den första av dessa grupper förlägger 
dråpet på Staffan till on bäck, som korsar landsvägen Hamrånge— 
Skog, den s. k. Mordbäck(en), den andra anknyter det till en i 
närheten av byn Själstuga befintlig sten, Kapellslen(en), medan den 
tredje gruppen anger själva byn, Själstuga, som både dråps- och 
dödsplatscn. Alla sägnerna överensstämma däri, att de utpeka Själ
stuga som platsen för Staffans död och förklara byns namn, som 
stället, där Staffan själades ( = dog)2 (se kartan, fig. 55). 

I Skogtraditionerna är Norrala emellertid ej oomtvistat som plat
sen för Staffans jordande. Somliga sagesman uppge sig av gam
malt ha hört, att Staffan begravts i Trönö, andra meddelare, och 
det just sådana, som äro relativt fria från påverkan av litterär tra
dition, anse sig ej kunna uppgiva, var Staffan skall vara begraven. 

Gemensam för sägnerna är uppgiften om att Staffan under mis
sionsarbetet ådragit sig de hårdsinta hälsingarnas ovilja, så att 
dessa sammanrotat sig mot den alltför nitiske missionären, vilken 
emellertid lyckades fly från Norralatrakten, där han haft sitt egent
liga hemvist. Broman har mycket att berätta om den ståt och det 
talrika följe av beridna tjänare, varmed Staffan omgav sig. Därom 
har traditionen ej bevarat mer än en tämligen konturlös berättelse 
om att missionären brukade föra med sig hästar, dem han vattnade 
vid järnkällan i Skog. Denna är en i äldre tider3 flitigt besökt 

1 Jfr A h n l u n d : o. a. a., sid. 169. 
2 Jfr R i e t z : Ordbok, sid. 574. Äldre Skogmål: själas = dö. 
3 Ännu för omkring femtio år sodan brukade personer från do mera 

porifera byarna vistas on tid om somrarna för att "dricka brunn i Skog". 
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Fig. 55. 
Karta över socknarna Hamrånge, Skog, Söderala, Norrala, Trönö och 
Rengsjö. (Efter Widmark). Märk landsvägen Norrala—Hamrånge, av tra
ditionen utpekad som Staffans dödsväg; vägen genom Söderala torde dock 

i äldre tider gått pä annat sätt. 
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hälsokälla, belägen ett stycke norr om landsvägen, en knapp kilo
meter från Skogs kyrka1. 

Vare sig Staffan nu flydde till fots eller till häst, upphanns han 
på Ödemorden, blev slagen eller stenad av förföljarna och i döende 
tillstånd förd till härbärget i Själstuga. Enligt en version skulle 
han ha blivit så gott som övertäckt av stenar, men i dödsögonblicket 
sett den korsfäste i en syn och utropat: "Fader förlåt dem, ty de 
veta icke, vad de göra". I ett fall som detta ligger det bibliska in
slaget i klar dag. 

Mordbäck. 

Om vi granska Staffanssägnerna efter den rent geografiska för
delningen och börja längst i söder, ha vi först att syssla med Mord-
bäckstraditionen. Mellan Själstuga by och Hamrånge korsas den 
nästan rakt i norr och söder gående landsvägen av ett flertal bäc
kar, vilka alla av Skogtraditionen ha angivits såsom dråpplatsen. 
Vid närmare efterforskning har det emellertid visat sig, att dessa 
bäckar ha andra namn: Själstugubäcken, Svartbäcken och Varg-
gårdsbäcken och därför utan vidare kunna avskiljas från Mord-
bäckstraditionen. Däremot kan man hysa tvekan om det vattendrag, 
som skiljer Gästrikland och Hälsingland, den s. k. Tönnbroån och 
den bäck nere i Hamrånge, som ännu i dag av lokalbefolkningen 
kallas Mordbäck och utpekas som Staffans dödsplats. (Se kartan, 
fig. 55.) Flera äldre källor uppge Tönnbroån (fig. 56) som iden
tisk med Mordbäck, av dessa främst Hälsingelagen2, vilken dock 
ej nämner det förra namnet utan säger: 

"Swa ser maelt om konungx arge frib. ipa han eer iuvser marb-
bsek kumin ba ser han i laghvvsernaba hadsingisc"2. Baelter3 kän
ner de bägge namnen på gränsvattnet, i det han omtalar, att Mord-
bäck, som uppkallats "ex caede S:ti Stephani — denotaret amnem 
Tynnelbroensem" och vidare meddelar, att Staffan "in limitibus 
Helsingia? ct Gestricise ad rivum Mordbäck occisus fuit et martyrio 
sie coronatus"*. 

1 Man uppger i trakten, att landsvägen i äldre tider gått närmare 
Bergviken, alltså förbi hälsokällan. 

2 S c h l y t e r : Sveriges gamla lagar, 6, sid. 25. 
3 B a e l t e r : o. a. a., pag. 15. Om mord i Ödmordcn, Kolraorden, jfr J. 

S a h l g r e n : Namn och bygd 16, sid. 117 ff. 
4 A. a., pag. 44. 
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Fig. 56. 
Tönnbroån. Bildon tagen från landsvägsbron. Förf. foto. 

Bland någ ra anteckningar om Hälsingland i Palmskiöldiana 

finnes även en upplysning om bäcken. Namnet stavas hä r emellertid 

Mårdabäkk och dess betydelse anges på följande sätt: "Mård kal

lades fordom hwad wi nu kalla ödemark, stoorskog och träd"1 . 

Hä rav finna vi, att det dubbla uttalet av bäckens namn existerat i 

å rhundraden, d. v. s. med både å- och o-ljud, alltså som vokalerna 

i respektive (å) - t rå och tro. Besked om vilket av dessa uttal, sorn 

i bygden av gammalt ansetts vara det äldsta, ha r ej varit möjligl 

att erhålla. Det av Palmskiöld angivna å-uttalet stämmer med hans 

naranförklaring och tyder på, att namnet ej ha r att göra med del 

föregivna mordet på Staffan utan bör ses i samband med namnet 

på skogen Ödemorden och alltså är synonymt med ett Skogsbäck1. 

P å Högbacken, ett till Vij by i Hamrånge hörande fäbodsställe och 

den gästr ikländska bebyggelsens utpost i skogen, ha r uttalet angi

vits som Målbäck (med s. k. tjockt 1). vilket namn man sökt för-

1 Cod. Palmskiöld 307. 
2 Den betydelsediffercntiering, som nu återspeglas av de dubbla utta

len, kan även tänkas ha uppkommit före det gamla o-ljudets övergång lill 
den nuvarande slutna o-kvalitcten. Man niiirkc, att uttalet mod slutet o 
aldrig blir "felplacerat" på namnet ödemorden I 
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klara med att Staffan vid bäcken skulle ha "slagits mållös". Denna 

redan av språkliga skäl oanlagbara tydning bekräftar sambandet 

med det mord, som betyder skog. 

Detta med tiden oförstådda ordclement mord (silva) med åfärgat 

uttal kan sedan ha associerat sig med mord (caedes). 

Som ovan nämnts utpekar levande folktradition en annan bäck 

som den "rä t ta" Mordbäck1. Ett belägg härför ger även Alrots 

De Geslricia2 , i vilket arbete författaren, sedan han behandlat rå

gångarna mellan Hälsingland och Gästr ikland ger en beskrivning 

och lägesbestämning av det på hans tid såsom Mordbäck utpekade 

vattendraget3. Hä rav framgår tydligt, att han åsyftar den moderna 

traditionens Mordbäck. Denna är en grund bäck, som korsa r lands

vägen i Hamrånge ett stycke söder om Veda och nor r om den lilla 

sjön Bar t järn och uppgives vara det enda av traktens vattendrag, 

som flyter i västlig riktning. Den förbinder Viksjön med Stensjön. 

Utom på östra sidan äro s t ränderna vid landsvägsövergången rät t 

branta. Följer man bäcken åt väster, påträffas en yppig vegetation 

och längre bort den s. k. Viksjö- eller Mordbäcksmuren. Enligt 

uppgift skall i närhoten av bäcken finnas ett sedan gammalt i 

Hamrånge känt gravfält, ett förhållande, vilket ingalunda minskar 

det intresse, platsen förtjänar. 

Den första av sägengrupperna angiver alltså denna plats som 

den, där överfallet på Staffan ägde rum. " P å den tiden", berät tar 

en sagesman, "fanns ingen bro över bäcken, därför blev Staffan 

fördröjd, så att han upphanns där". F r å n Mordbäck fördes han till 

Själstuga, där han avled. 

En tradition känner emellertid ej platsens sammanhang med 

Staffans historia, utan anknyter namnet till Stigman Söte och av 

denne förövade ogärningar . Om Stigman Söte verkligen existerat, 

ha r han tydligen ej haft stort mer än namnet gemensamt med den 

1 W i d m a r k : o. a. a., sid. 62. Jfr även C. E k s t r ö m : Vandringar i 
Helsingland, Sthlm 1871, sid. 55. 

2 1 )iss. Ups. I, II prses. O. C e l s i u s , S t o u c h i u s, 1720. 1722. Över
satt i Meddelanden från Gästriklands kulturhistoriska förening. 1923, 1926. 

8 A. a., pag. 9: Hic rivulus (Mordbäck) a Wcksiön in Stensiön por me
dium viam publicara decurrens, a ccedc Stephani, priini apud Helsingos 
verbi 1 >ei prteconis, nomen, ut ferunt, traxit. 
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Fig. 57. 
S:t Olas sten. Enligt några sagesman är dot don bortre, nu lill största 
delen söndersprängda stenen, som kallas 8:t Olas ston, enligt andra den 

mindre stenen i förgrunden. Förf. foto. 

litterär! behandlade sägnens ädla riddaregestalt1 och Mordbäck 

skulle alltså kunna förklaras som skådeplatsen för mord, u tan att 

man loge Staffanssägnon till hjälp, ehuru denna naturligtvis kan 

ha bidragit till den omtyckta etymologiens stabilisering. 

Kapellsten. 

Överallt i vårt land anträffas större eller mindre flyttblock, som 

av allmogen namngivas och om vilka sägner berättas. Strax söder 

om Mordhäck finnes t. ex. en S:t Olas sten, vilken enligt en lokal

sägen kastats av "forntidsjätten S:t Ola", som därmed sökt tysta 

den störande klockklangen från kyrkan i Hamrånge (fig. 57). En-

ligt en annan version skulle stenen, vilken är "flat som en soffa", 

ha tjänstgjort som viloplats för konung Olof under dennes färd 

i E k s t r ö m : a. a., sid. 22 ff., samt samme förf.: Skizzor, Sthlm 1882, 
sid. 198 ff. W i n b l a d v. W a l t e r : Hälsingeminnen, Söderhamn 1900, 
sid. :!1 ff. A s t r i d F o r s b o r g : Allvarshistorier och skynmingssagor. 
Sthlm 1925, sid. 94 ff. 
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genom Hälsingland1. Här ha vi alltså att göra med en lätt genom
skådad korsning av en vanlig jättesägeu och ett förbleknat minne 
av den i dessa trakter en gång blomstrande S:t Olofstraditionen. 

En annan sådan sten är den s. k. Kapellsten, som befinner sig på 
västra sidan av vägen Hamrånge—Skog, ungefär tre kilometer söder 
om Själstuga (fig. 58). Den har formen av en liggande likbent tri
angel med spetsen rakt i norr. Höjden från marken vid triangelbascn 
är ungefär en meter. Denna del av stenen är täckt av en mängd på 
varandra kastade kullerstenar, varför stenen från landsvägen sedd 
närmast liknar ett röse. Äldre personer i Skog berätta, att de i sin 
ungdom brukat kasta småsten på Kapellsten, en sed, vartill olika för
klaringar givits. Den intressantaste torde vara den, som lämnats av 
Mor Ingri Rönnqvist från Själstuga. Hon berättade sommaren 1928, 
att när hon som barn en gång följde sin fader upp till fäbodarna, 
uppmanades hon att kasta en sten på Kapellsten. Detta skulle hon 
göra därför, att långt tillbaka i tiden, då man "inga korka hadde", 
brukade folk från Skog och Hamrånge samlas vid Kapellsten och 
hålla gudstjänst. — "Och sir han ( = man) etter, är han jussom 
e korka i fason." 

Denna uppgift har bekräftats även av en annan person från 
Själstuga, den plats, där traditionerna om Kapellsten av naturliga 
skäl bäst bevarats. Långt innan Skogs socken kom till, berättas 
det, funnos blott vilställen, d. v. s. ett slags primitiva härbärgen för 
vägfarande i ödemorden. Det första anlades i Själstuga, ett annat 
i Strand. Så småningom uppstodo flera byar på skilda ställen, från 
vilka, och — enligt samma källa — särskilt från Tönnångersbyn, 
med vilken man hade god sjöförbindelse, befolkningen färdades till 
Kapellsten, ej blott för religiösa behovs tillfredsställande utan även 
för andra angelägenheters ordnande. 

Enligt denna tradition skulle alltså stenen utmärka en gammal 
tings- eller kyrkoplats, en uppfattning, som torde kunna samman
ställas med en i grannbyarna hörd, men dock ytterst svävande upp
gift efter "de gamles" utsago, att det en gång1 i tiden skulle ha 
stått ett kapell uppe vid Kapellsten. För sannolikheten härav talar 
i första hand dennas namn, vilket, ehuru det i den moderna dia
lekten har en del biformer: Kåppersten, Köppersten, Kapplasten, 

1 Under rosan till Stiklastad 1030. Jfr A l e x a n d e r Bug g o: Norges 
historia I: 2, sid. 403. 
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Fig. 58. 
Kapellstenen. Bilden tagen från landsvägen, blott krönet synes. 

Förf. foto. 

Kopplasten och Kappasten, dock torde vara att hänföra till kapell. 

Det nämnda kapellet skulle ha varit rest av t rävirke och använt 

som gudshus före tillkomsten av Skogs gamla ky rka på Kyrkudden. 

d. v. s. före 13241. Sägnen frestar ovillkorligen till en jämförelse 

med bildframställningen på den berömda bonaden från Skog. Det 

gudst jänsthus, som här avbildas, får ju antagas vara en s tavkyrka 

av ålderdomlig typ. Möjligen är det denm.; kända bild, som bidragit 

till utformandet av sägnen om kapellet i skogen och ej tvärtom, men 

för antagandet, alt denna sägen ej helt och hållet ha r den under 

å rhundraden förgätna bonadsbilden till u r sp rung kan framläggas 

ett intressant om än så länge vagt bevis. I sitt under livstiden ej 

utgivna ungdomsarbete Cypressen-' berät tar C. J. L. Almqvist om 

"den stora skogen, som ligger mellan Hamrånge och Stråtjera 

och ett litet capell, som var byggt vid Tynnebro mitt på denna skog 

och der resande ännu i dag rasta"*. Uppgiften har av Almquist in

flätats i on sägen om den kände Holmgeir Folkunge, vilken efter 

i Jfr E. S a l v é n : Bonaden från Skog. Sthlm 1923, sid. 139 f., saml 
I. N o r d i n : Skog och dess kyrkor (Ärkestiftets julbok 1927). 

2 Utgivet av R. G : s o n B e r g , Sthlm 1906, samt i Samlade skrifter, 
Utg, under red. SV I'' r. B ö Ö k, lid 17. 

:| r> e c g s uppl., sid. 134 t. 
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slaget vid Spar rsä t ra flydde till Gästr ikland i hopp om alt där 

kunna åvägabringa en resning mot kung Erik, men i stället blev 

tillfångatagen, slutligen halshuggen samt begravd i Skokloster och 

efter sin död dyrkad som helgon och martyr1 . Dessa fakta ha nv 

törnrosskalden sammanflätats till en prosadikt, vars detaljer väl 

kunna ha uppstått i hans egen fantasi, men vars lokaluppgifter ge 

intryck av pr imär ortkännedom. Av Almquists egna meddelanden 

framgår också tydligt, att han företagit resor i Hälsingland2 . 

Att namnet Kapellsten är gammalt och att platsen i äldre tider 

varit av viss allmän betydelse, bevisas även av det förhållandet, alt 

stenens plats och namn äro utsat ta på flera äldre kar tor , enligt 

vilka stenen utgör rågångsmärke mellan Själstuga by och Hamnas ' 

samt Strands fäbodar (1680—1699—1807)3. 

En hel rad sägner utpeka Kapellsten såsom Staffans dråpsplats . 

"Vid Kapellsten, blev Staffan stenad eller ihjälhaven", heter det. 

En sägen berättar, att Staffan under flykten av trötthet segnade ner 

på Kapellsten och där träffades av den första stenen. Enligt en 

annan uppgift lyckades han fly även från Kapellsten, där han i 

brådskan lämnade kvar sin kappa. E n sägenvariant upplyser, att 

stenens egentliga namn ä r Kappasten. Förbindelsen med Staffan 

har hä r gått förlorad; det berättas blott, att en präst en gång var 

1 Jfr Olaus Petri krönika utg. av F l e m i n g , Sihlm 1860, sid. 70. 
Stora rimkrön. (Scriptores rer. 1. Sectio posterior, sid. 5) skildrar Holm-
gcirs historia på följande sätt. Till Gästringa land flydde Hollinger tha. 
Ther loth Konungen honom ather faa ok loth sidan hugge hans Hufvud 
aff. Jfr även V a s t o v i u s : a. a., pag. 74, och Sveriges historia, 
utg. av H i l d e b r a n d och S t a v e n o w , II, sid. 77 f., samt M. C e l 
s i u s : Monasterium Sko, Diss. Ups. 1728, prses. A 1 s t r i n, pag. 24 f. 

2 Jfr E r n s t A l m q u i s t : C. J. L. Almqvist, Sthlm 1911, sid. 200. 
Almquist hado för övrigt släktingar både i Gävle, Bollnäs och Härnö
sand. Hans farfar prof. E. J. Almquist var gift med en dotter till prosten 
Bergman i Bollnäs, en faster Anna Cecilia med iiälsingcforskaren J. D. 
Flintcnborg, medan fastern Hedvig Magdalena var maka till prosten Rönn-
quist i Norrala. Under besök hos dessa släktingar kunde Almquist ha hört 
sägnen. 

8 Don äldsta av dessa kartor är ritad 1680 och kopierad 1903 av fram
lidne kyrkoh. S a m e 11 n s i Skog. En "Geometrisk Afritning öfwer 
Skougs Sochns By skougar — — —" upptager egendomligt nog tvenne 
kapellstenar. På en karta "öfwer hemmanet Skäl-stufwa, affattad 1807", 
linnes likaledes Kapellsten utsatt. (Original i lantmäterikontorets arkiv). 
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Fig. 59. 
Messmörsgumma. Förf. foto. 

på väg från Skog till Hamrånge och råkade glömma sin kappa på 

stenen, där han vilat. När kappan sedan anträffades, började man 

kasta småsten som ett s lags offer- eller tacksamhetsgärd på den 

efter den förlorade och återfunna präs tkappan uppkallade stenen. 

Av vad som här meddelats, torde framgå, att sägnerna om Ka

pellsten låta uppdela sig i två grupper, i det stenen dels skulle varit 

en "i forntiden" nyttjad kult- och tingsplats, dels blott är Staffans 

dråpsplats. Den förra hypotesen, vilken kan benämnas Själslugn-

traditionen, förefaller onekligen att ha de flesta skälen för sig, för 

den senare talar dock stenkastningsceremonien — ett vanligt salt 

att u tmärka platsen för en mordgärning. Stenkastningen på Kapell

sten har förklarats på flera sätt. Enligt en meddelare "skulle han 

inte gå trött", om man kastade en sten, nä r man gick förbi Kapell

sten. Denna måste nämligen passeras vid färderna till och från 

bya rna Strands och Böles fäbodar. H ä r ha r tydligen stenkastnings

ceremonien sammansmält med en fäbodrit, l iknande en som anträf-
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fats i Hanebo socken, enligt vilken fäbodflickorna för alt få tur med 

syss lorna skulle tävla om att bli den förste, som kastade en sten 

på ett visst röse1. Enklas t ha r stenkastningen vid Kapellsten för

klarats så lunda: "Där ha r ett mord begåtts, och sedan ha r man 

kastat sten där till ett minne." Den tradition, som kände till sägnen 

om Staffans död, kan sålunda ha överfört detta motiv till den 

av annan orsak kända Kapellslen. P å Granön i Skogs skärgård 

finnes en liknande offersten till minne av ett mord och s t rax söder 

om Mordbäck ligger en ungefär meterhög fyrkantig sten, vars över

sida är helt täckt av påkastade r iskvistar och varjehanda skräp 

(fig. 59). Stenen kal las Messmörsgumma eller -käringa och för

växlas ofta med den kullerstensbelamrade Kapellsten. Namnet och 

riskastningen förklaras av följande typiska sägen, till vilken mot

svarigheter anträffas också på andra orter i Sverige. 

E n gumma befann sig på vandring från Urskogstäbodarna och 

satte sig att vila på stenen vid landsvägen. F r a m u r skogen kommo 

då några stigmän "lömandes"2 , mördade gumman, kastade liket 

bakom stenen och togo med sig fäbodforan. Sedan dess kal las ste

nen Messmörsgumma och stigen s t rax bakom Lömstigen. Tiderna 

igenom har man sett, hu r gummans vålnad besöker stenen, på vil

ken hon kokar sitt messmör och därför — heter det — har vandra

ren kas ta t en riskvist upp på hällen för att gumman skall få bränsle 

lill sin eld. 

Själstuga. 

Enligt gammal tradition skall byn Själstuga3 i Skog ha vuxit upp 

kr ing det viloställe eller den "själs tuga", som där fordom funnits 

och till vilken byggnad den döende Staffan skulle ha förts. Ännu 

i dag visas i byn husgrunder efter den bondgård, som skall ha 

stått på det gamla härbärgets plats4. Stället ligger i kanten av den 

s. k. Lillmyren, en sänka, som stått i förbindelse med Själstugusjön 

och nu kal las Jon-Olsvreten efter det sist kända gårdsnamnet, Jon-

Ols. 

1 S i g f r i d B j ö r k s t r ö m: Jösso Erikssons kurirväg. Gofle Dagblad 
23 aug. 1924. 

2 Löma = komma med smygande steg, vanl. i gästrikomål. 
8 Namnet skrives även Skälstuga. 
4 Då landsvägen tidigare löpte längre västerut, låg donna gård, som 

äldre kartor utvisa, strax östor om landsvägen. 
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Denna inhemska tradition bekräftas av biskop Nils Allesons brev 

till Hanebo, Segerstas och Söderala socknemän av den 20 dec. 

13021, i vilket biskopen påbjuder avskiljandet av ett markområde, 

en mil i omkrets, till underhål l av det härbärge , som tidigare upp

rät tats för fattiga vägfarande.— "in medio silvo emordh",2. Säker

ligen är det efter denna "själastuga", som byn fått sitt namn. Den 

gängse tolkningen av namnet som platsen där Staffan "själades"3 

måste alltså avvisas som folketymologi och likaledes den konstruk

tion, som framlägges av Broman, enligt vilken namnet skulle höra 

samman med säl (phoca) eller med verbet stjäla4. 

Att dylika härbärgen för vägfarande funnits sedan äldsta tider 

ä r emellertid säkert , och traditionen gör sig alltså ej skyldig till 

anakronism, nä r den förlägger Staffans död till Själstuga. Enligt 

en uppgift bars Staffan in i "en s tuga" ("Själastugan") . Då han 

under plågorna jämrade sig, började man s junga för att överrösta 

honom, men gav honom snar t dråpslaget. 

Den nämnda Jon-Olsvreten skiljes av en gärdesgård från en med 

enbuskar bevuxen stenig backe, den s. k. Enbuskbacken. Även 

denna ha r angivits som platsen för Staffans död. Ännu i dag äro, 

så berättas det, mjölbärsrisets blad röda av Staffans blod5. Detta 

motiv, ett utflyttande i det fria av våra spöksloltssägner om out

plånliga blodfläckar, ha r en parallell i en annan sägen, som dess

utom uppvisar en korsning med kapellstenmotivet. P å Högkullen, en 

backe s t rax no r r om Själstuga, skall ha funnits en sten på vardera 

sidan av landsvägen, på vilken mindre stenar legat uppkastade, 

vilka varit röda av mar tyrens blod8. 

Vi h a nu följt folktraditionens Staffan på hans dödsfärd från 

Mordbäck till Själstuga, från det ögonblick, då han träffades av 

den första stenen och till dess han slöt s ina ögon. Tradi t ionerna 

om hans jordatärd och gravplats återstå. Några sagesman i Skog 

1 Sv. diplomatarium 2, nr 1377. 
2 Jfr W i d m a r k : a. a., sid. 78, och J. N o r d l a n d e r : Norrländska 

namnstadier, K. Vitt. Hist. o. Ant. Akademiens månadsblad 1895, sid. 114 f. 
8 Se ovan sid. 134. 
4 B r o m a n : a. a., häfte 12, sid. 258. 
5 Den på vissa arter av lam. Bicornes uppträdande blåbärsrosten (Me-

lampsora vacciniura) har här fått gälla för Staffans blod. 
6 Troligen ha stenarna varit fläckvis täckta av s. k. violalg (Tronte-

pohlia jolithus). 

10 — Fornvännen 1933. 
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känna till sägnen om att Staffan i dödsögonblicket bestämde, att 

hans kropp skulle bindas vid en otämd fåle och begravas på den 

plats, där denne stannade samt att den döde ej kunde rubbas, förrän 

man beslöt att följa denna maning, varefter fålen ej hejdade sitt 

lopp förrän i Norrala , där Staffan begrovs och en k y r k a byggdes. 

Att hä r nä rmare ingå på denna typiska vandringssägen förbju-

des av utrymmet, det må blott nämnas, att otämda fålar som varsel 

för kyrkobyggnader omtalas från flera av Häls inglands socknar. 

Staffan i Norrala och Staffansstupan. 

Som i inledningen anförts, är sägenmaterialet i Nor ra la tämligen 

fattigt. Berättelserna om Själstuga som Staffans dödsplats s ak n as ; 

Staffan slogs ihjäl vid Mordbäck eller på Tönnbrohedeu heter det 

blott. Om den otämde fålen berät tas, att "han spändes framför 

något slags åkdon, på vilket man lade Staffan" etc. Stundom anta-

ges ett intimt samband mellan missionären och Trönö gamla kyrka, 

vilken — måhända efter Bromans mönster — anses ha efterträtt ett 

gammalt Torstempel. I socknen citeras t. ex. en dikt, som skrivits 

av en f. d. norra labo under gamla ky rkans förfallotid och i vilken 

omtalas h u r u : 

på forna Torön ännu står 
Sankt Staffans gamla kyrka 
fast nu man andra vägar gär 
att Herren dyrka. 

Centralpunkten för Staffanssägnerna i Norra la ä r det i sydöstra 

hörnet av 'kyrkogärden belägna lilla bårhus , som i socknen numera 

kal las Staffanshuset, ehuru det även är känt under namnet Staffans 

stupa och under vilket sedan gammalt Staffans grav ansetts vara 

belägen. 

F ö r de li t terära käl lorna om Staffans stupa har t idigare redo

gjorts i denna tidskrift1. Li thberg citerar Örnhjälm, Broman 2 och 

Brunnel ius samt den beskrivning, som vid uppförandet av stenstu-

1 N. L i t h b e r g : Sanct Staffans stupa och ett forngcrmanskt lagstad
gande. Fornvännen 1915, sid. 149 ff. 

2 B r o m a n (a. a., häfte 2, sid. 29) söker förklara substantivet stupa 
mod verbet stupa, falla nod (om do döda). Då subst. stupa annars oj är 
känt, är denna Bromans uppgift troligen en konstruktion, utgående från 
det enda bekanta fallet, Staffans stupa. 
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Fig. 60. 
S:t Staffans stupa. Akvarell av Bohn 1763. 

även i Fe. "ii. 
Fm. 18 Kungl. bibi., 

pan å r 1829 inlämnades till Vitterhetsakademien. Av detta referat 

samt av den utförliga beskrivningen i socknens kyrkoark iv fram

går, att n ä r det under 1700-talet två gånger uppbyggda trähuset 

nedrevs, anträffades innanför detta en mindre byggnad, vilken torde 

ha varit identisk med den av ö rnh jä lm och Brunnel ins avbildade. 

Tvenne avvikande bilder återfinnas i Brocmans resebeskrivning 

från Hälsingland 1763 med akvareller av l iehn. Egendomligt är , att 

den tydligen mycket bofälliga s tupan enligt Rehn tycks ha varit 

uppförd i liggtimmer, medan äldre bilder visa en slags stavkon-

Btruktion (fig. 60). P å alla bilder ha r stupan på ena gaveln en 

korsprydd halvrund öppning, innanför vilken enligt 1829 å r s be

skrivning befunnit sig tvenne offerbräden, medan en offerkista eller 

sparbössa varit fastsatt vid väggen. Vid s tupans nybyggnad 1829 

grävdes grunden så djup, alt man under golvnivån kunde nedsänka 

den ursprungl iga lilla stupan. 

Det vita stenhus, som nu kallas Staffans stupa, ä r emellertid icke 

det i 1829 å r s protokoll beskrivna. En norralabo, Pe r Norin i 

Kungsgården1 , berättade 1928, att han år 1856 varit sin fader be-

1 t 1930. Norins uppgift bekräftas av ett prostvisitationsprotokoll 1862, 
där det heter om staffanslmset: Ombygdt år 1856. 
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hjälplig vid reparation av kyrkan . Då ombyggdes också Staffans-

huset. "Man gjorde det s törre och värdigare för att på samma gång 

få ett bisät tningshus." Längden på denna byggnad är enligt pro

tokollet från 1862 12V2 a lnar, bredden 101/» och höjden till tak-

röstet öVi alnar1 , över dörren är en svart trätavla uppsatt på vilken 

följande med gul färg målade inskription s tår att l äsa : 

"År efter Christ i börd 1829, Det tusende, sedan Chris tna ljuset 

uppgick öfver Sverige, Är till minne af Helsingarnes Apostel, Kloster

brodern i Corvey S. Stephanus, som vid å r 1060 först i dessa bygder 

Predikade Evangelium och vann Mar tyrkronan , Hans fredliga graf, 

Helige Bror Staffans stupa omhägnad af Norra la Sochnemän." 

F ö r denna inskription utbetalade kyrkokassan till målaren sex r iks

daler, enligt vad räkenskapsboken för å r 1856 meddelar. 

Som nämnts hade den lilla s tupan med offerbrädena nedsänkts 

under golvet till 1829 å r s nyuppbyggda stenkapell. Den som nu 

lyfter upp de med gr ipr ingar försedda golvplankorna i det ofta som 

bårhus använda Staffanshuset, finner en trappa, som leder ned i ett 

käl lar l iknande rum, omkring 2 meter djupt, stöttat k r ing väggarna 

med tre par stolpar och i östra väggen försett med en lufttrumma. 

P å golvet vid denna vägg står en svartmålad låda, närmast l iknande 

en barnl ikkis ta och fylld av ben, bland vilka visserligen delar av 

ett människokranium kunna iakttagas, men vilka i övrigt synas 

vara extremitetsdelar av olika djur2. 

Var t ha r då den ursprungl iga gamla t räs tupan tagit vägen, och 

varifrån ha r kistan kommit? Om den senare ha r kyrkoherde eme

ri tus H. Berner i Gamla Upsala berättat, att den stod på sin nuva

rande plats, nä r han 1884 tjänstgjorde i Norrala3 . Enligt en i sock

nen erhållen uppgift skulle den ha anskaffats av en tidigare pastor 

loci, den bekante kyrkoherde Jonas Söderblom, vilken däri nedlade 

benen, för att den döende traditionen om Staffan skulle erhålla säk

ra re fäste. 

1 Man Jämföra den till exteriören om Staftansstupan påminnande "läns-
raansgrava" på Rengsjö kyrkogård, gravplats för familjen Bergroth pä 
Görtzbcrg. Den sista jordfästningen ägde rum 1857. över do i det djupa 
källarrummet nedsatta kistorna har nu sand skottats upp till golvnivån. 

2 Benen ej undersökta av fackman. 
8 Ur visitationsprot. för 1887: St. Stcphaiis grafchor har detta år blifvit 

reparerat, försett med ny lada för benens förvaring —. 
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Om stupans öde ha däremot inga upplysningar stått att erhålla. 
Har den ej avlägsnats före 1856 års ombyggnad, borde, kan det 
synas, traditionen ha något att förtälja därom1. 

En lösning av problemet om Staffan, hälsingarnas apostel, har 
denna orientering bland äldre och nyare källor ej kunnat giva. 
Traditionerna om honom äro i Skog knutna till naturföremål, i Norr
ala till stupan, vilken med sin vita fasad i nyantik stil utgör ett 
vackert inslag i den fridfulla kyrkogårdsbilden. Intressantast i Skog 
är utan tvivel den s. 'k. Kapellstenen, som onekligen har ett slags 
parallell i Staffansstupan. Troligen har den förra fått sitt namn 
efter ett nu försvunnet, på platsen tidigare befintligt träkapell. Bo
naden från Skog återger bilden av ett gudshus, som hotas av för
störelse från onda makter, vilda hedningar eller dessas symboler. 
Är det månne för djärvt att gissa, det bonadens dramatiska bild
framställning återger minnet av något, som verkligen skett, ett hed
ningarnas anfall mot Kristmännen, Staffans lärjungar i Ödemords-
skogen? När det äldsta kända Staffanshuset med sina offerbräden 
stod på Norrala kyrkogård, var detta ej också ett slags kapell, byggt 
till ära åt helgonet och martyren? 

Sommaren 1928 restes i Själstuga en minnessten över Staffan. 
Den bär inskriptionen: "Staffan, hälsingarnas apostel, led enligt 
sägen martyrdöden i denna trakt." "Enligt sägen", det är den retar
derande faktorn i Staffansforskningen, ty huru vi än vrida och 
vända på de uppgifter, vi äga, finna vi dock, att det blott är sägner 
— äldre eller nyare — som förmått skänka färg och form åt ge
stalten av Staffan, hälsingarnas apostel, sådan denne skugglikt 
skymtar fram i hävdens gryning. 

1 Enligt W i d m a r k (o. a. a., sid. 62) och E k s t r ö m (a. a., sid. 55) 
skulle trästupan tydligen ha funnits kvar ännu 1860 och 1871. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G . 

INGEBORG NORDIN: Staffan, der Apostel Hälsinglands, in der 

lokalen Tradit ion und volkstiimlichen Sage. 

Das Gronzgobiet zwischen den Provinzon Gästrikland und Hälsingland 
besteht zum Teil aus einem grossen Wald, dem sogenannten Ödemorden, 
wo sich bis in die houtige Zeit verschiedene Sägen und volkstilmlicho 
Uberlieferungen erhalten haben. Unter diesen nehmen die Uberlieferungen 
iiber Staffan, dom Apostel Hälsinglands, einen besonderen Raum ein. 

Adam von Bremen erzählt, dass Staffan von Bischof Adalbert nach 
dem Norden gesandt wurde, um die hoidnischen Schweden zu bekohren. 
Die alten schwedischen Chronikcn berichten, dass Staffan von den Heiden 
Hälsinglands, zu denen er predigte, ermordert und im Kirchspiel Norrala 
becrdigt wordon sei. Diese Nachricht findet ihre Bcstätigung in der noch 
hcuto vorhandencn Uberlieferung, die don Namen Staffan mit Mordbäck, 
Kapellsten, Själstuga und Norrala in Zusammenhang bringt. Der erste 
dieser Ortsnamen bezeichnct einen Bach im Kirchspiel Hamrånge, dor 
nach der an Staffan begangonen Mordtat benannt worden sein soll. Etwa 
droi Kilometer siidlich vom Hofe Själstuga im Kirchspiel Skog liegt an 
der Landstrasse ein grosser Stein, der sogonannte Kapellsten, dessen 
Obcrflächc mit kloinoron Steinen ilbersät ist. Angeblich bezeichnet er don 
Platz, wo friihor eine Kapelle gestanden hat, aber ebenfalls don Ort an 
dem Staffan auf der Flucht vom ersten Stein der Verfolger getroffen 
wurde. Von hier soll man ihn dann sterbend nach Själstuga gebracht 
haben. Dio volksctymologische Erklärung fiir den Nainon dieses Dorfos 
ist, dass Staffan hier "själades", d. h. also wörtlich "ontseelt wurde". 
Tatsächlich aber hängt der Name damit zusammen, dass sich hior bereits 
sehr friih eino Hcrborgo fiir Reisende befunden hat, die gemäss der 
iiblichen Anschauung gebaut worden war, um den Scelenfrieden der 
Stifter zu sichern. Hier soll sich auch die Bärontraube von Blute des 
Martyrers rot gefärbt haben. Dom Loichnam wurde ein Fullon vorgc-
spannt und auf dom Platze wo os stohen blieb, d. b. in Norrala, wurde 
die Leiche becrdigt und eino Kirche orrichtot. Unter seinem Grabinoim-
mont, der sog. "Staffans Stupa", ein stcinernos Häuschen, das 1829 auf 
dem Kirchhof errichtet worden 1st, befindet sich ein Kellcrraum, und in 
diesem soll sich frUher eine in dor Literatur violfach erwähnte und ab
gebildete "Stupa" aus Holz bofundon haben, die abor jetzt verschwunden 
ist. Sie ist fiir oin mittelalterlichos Denkmal gehalten worden und es muss 
dort auch eine Art Opferplatz gewesen sein. Auf dor beruhmten Tapetc 
aus Skog ist eine fruhchristlichc Kirche dargestellt, gegen dio die Heiden 
anstiirmen. Durfen wir in dieser Darstellung eine Anspielung auf die an 
Staffan und don Christen voriibtc Mordtat vormuten? 


