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BARLINGBOFUNTENS RELIEFER - ETT TOLK
NINGSFÖRSÖK 

Av Evald Gustafsson 

Den gotländske funthuggaren Hegwaldrs vildvuxna konst har, 
som Johnny Boosval framhållit i sina tolkningar, inslag både av 
enkel, slagkraftig dramatik och av naiv epik. I Hegwaldrs funtar 
finnes en primitiv, skräckblandad intensitet i framställningen av 
helvelesmakterna, funtbasens fyra kusliga odjurshuvuden, som 
i sina vidöppna käftar håller fast små illa tillknycklade människo-
figurer. »Det är de djävulska makterna, som t. o. m. i omedelbar 
närhet av det vigda dopvattnet sätta huggtänderna i de hjälplösa 
människosjälarna. Men den invigda substansen, som flyter i den 
stora funtcuppan, den räddar från Satan.»' Funten är ett me
mento om ondskans makt och ett uttryck för striden mellan Kris
tus och djävulen. Inslaget av rättfram berättelse finnes i relie
ferna på cuppans sidor, »inflätade heliga historier och tecken, 

som betyda alt Konungen och Hjälten Kristus är nära »! På 
varje funt finnes en mängd illustrationer ur biblisk historia, i 
varje scen är endast det för handlingen absolut väsentliga med
taget. »Det är biblisk historia i filmatiska slagnummer.»' Det är 
cn korthuggen epik i nordisk sagostil. »På Viklaufunten står 
Kristus ensam vid Lazarus grav i kungligt ornat, och lyfter med 
jättestyrka själv stenen från graven.»' 

Det har legat nära till hands att karakterisera det stora fler
talet gotländska 1100-talsfuntar på liknande sätt. Möter man inte 
överallt samma okomplicerade uppradande av handlingsfyllda 
scener och samma tillspetsade uttryck för kampen mellan ont och 
gott genom bestierna, placerade alldeles under cuppan med det 
vigda vattnet? Frågan om en bildinnebörd av annan art har i 

1 J. Roosval, Gotlands kyrkokonst, Stockholm 1952, s. 19. 
2 Ibid., s. 19. 
» Ibid., s. 23. 
4 Ibid., s. 24. 
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litteraturen om dessa funtar icke blivit särskilt beaktad. I vissa 
fall synes det dock vara klart alt reliefframställningarna på funt-
cuppan ej är »berättande» och det kan även ifrågasättas om ba
sens skulpturer alltid har det innehåll, som ger Hegwaldrfunlarna 
deras dramatiska betoning. Del gäller särskilt den märkliga Bar-
lingbofunten, ett konstverk, vars formella särprägel och kvalitet 
ofta påpekats', men vars bildinnehåll ej blivit tillräckligt upp
märksammat. 

Som bekant är funten i Barlingbo huggen ur ett enda block, 
men den har dock en uppbyggnad, som i stort överensstämmer 
med den vanliga anordningen av funtarna med separat huggna 
bas- oeh cuppadelar. Den har elt markerat basparti försett med 
fyra framspringande masker i uttrycksfull, detaljrik skulptur, 
en kraftig vulst mellan baspartiet och själva dopkaret, en cy
lindrisk cuppa, smyckad med figurreliefer och som nederst tratt-
lormigl smalnar av in mot vulsten. På cuppan är de fyra evange-
listernas symboler utskurna i låg relief, livligt och säkert teck
nade, inplacerade i schwungfullt krökta rankor, samt dessutom 
mänskliga gestalter i hög relief, stående på vulsten, ovanför, eller 
direkt på de fyra bashuvudena, pilasterartat uttagna och arki
tektoniskt menade i helheten, men samtidigt påfallande väl pro
portionerade, rörliga, i nästan elegant detaljutförande och med 
ansiktsuttryck och åtbörder präglade av högtidlighet och stor 
värdighet. 

Det tycks ej vållat några svårigheter att identifiera dessa ges
talter. Die vier Pilasterfiguren . . . . stellen dar: den Gekreutzigten, 
Marix' Verkiindigung mit Maria und Gabriel als getrennte Fi
guren, Joachim und Anna zu einer Gruppe vereinigt; — also in 
monumentaler Vcrkiirzung die Geschichte Marias, ihrer Eltern 
und ihres Sohnes." Meningen med just detta vai av motiv verkar 
emellertid svårt att genast fastslå. Boosval har ej diskuterat 

• J. Roosval, Die Steinmeister C.ottlands, Stockholm 1918, s. 125 ff; O. Ryd
beck, Skånsk skulptur och gottländska stcnmiistarc, Tidskrift för Konstveten
skap 4, b . 2, Lund 1919, s. 58; E. Lundberg, Problemet Hegwald. Från sten
ålder till rokoko. Studier t i l lägnade Otto Bydbeck den 25 augusti 1937, 
Lund 1937, s. 197 ff; .4. Borelius, Problemet »Majestatis». Norrköpings mu
seum. Berättelse över verksamheten jämte bifogade skrifter, Norrköping 
1949, s. 95 ff. 

" J. Roosval, Die Steinmeister Gottlands, s. 128. 
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denna fråga, men uppfattar tydligen funtens reliefer på samma 
sätt som han ser Hegwaldrs bildföljder, såsom berättelse, ehuru 
här i starkt sammanpressad form, i »Verkiirzung», beroende på 
konstnärens vilja att nå monumental effekt: »Hier ist der Ge
sichtspunkt ausschliesslich monumental gewesen.»' 

I den följande framställningen skall ett försök göras att finna 
bildernas symboliska innehåll. Då funtens bildutsmyckning knap
past kan sägas vara av berättande art förefaller det ej osannolikt 
att avsikten med den varit att aktualisera föreställningar, som 
har anknytning till dopsakramcnt och dopritual. Givetvis är det 
ytterligt svårt att leda i bevis att det är dopsymbolikens tanke
gångar som varit åsyftade. Först genom cn jämförande under
sökning av ett större antal reliefsmyckade funtar, varvid hänsyn 
särskilt toges till det rika utländska materialet, skulle möjlig
heter föreligga atl minska tolkningens hypotetiska karaktär. 

Ängeln Gabriel och Maria8 står vända mot varandra, Maria hål
ler i handen en bok och blickar storögt mot ängeln, Gabriel bär 
i sin vänstra hand en stav med trebladig avslutning", blickar utåt 
och pekar med den högra mot Maria (fig. 1, 2). Det är det bild
mässiga tecknet för undret att jungfrun skall bliva havande: 
Helig Ande skall komma över dig och kraft från den Högste skall 
överskygga dig; därför skall ock det heliga, som varder fött kal
las Guds Son (Luk. 1, 35). Samma Helige Ande, som ingjutes i 
Maria och befruktar hennes moderliv, befruktar också dopvattnet 
enligt Benedictio fontis i påsknattsliturgien: Desccndat in hane 
plenitudinem fontis virtus spiritus sancti. Funten kan sålunda 
bli en symbol för Kristi avlelse.10 Marie bebådelse som isolerad 
fiamslällning på en dopfunt blir redan härigenom fylld av me
ning. Även andra tankegångar i den rikt utbildade tidigkristna 
och medeltida dopsymboliken leder emellertid i samma riktning. 
Liksom Guds Son födes ur jungfruns sköte blir de, som undfår 

7 Ibid., s. 128. 
" Namnet Maria är i viindrunor ristat pä hennes gloria. / / . Pipping, Om 

runinskrif terna på de nyfunna Ardre-stenarna. Skrifter utgivna av Kungl. 
Human. Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, VII, 3, 1'ppsala—Leipzig 1901 — 
1902, Bihang b (s. 65), Om inskriften på dopfunten i Barlingbo. 

• Det uppåtr ik tadc bladet är avslaget. 
10 P .A. Underwood, The Fountain of Life in Manuscripts of the Gospels, 

Dumbarton Oaks Papers V, Cambridge, Mass., 1950, s. 63. 
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Fig. 1. Dopfunt i Barlingbo kgrka, Gotland. Bebå-
delseängeln. — The font of Barlingbo. The ängel 

of Annnnciatlon. 

dopet födda på nytt, nova infanlia (Baned. font.). Med utgångs
punkt från Kristi ord Om en människa icke bliver född av vatten 
och ande, så kan hon icke komma in i Guds rike (Joh. evang. 3, 5) 
blev föreställningen om dopet som en återfödelse, en födelse i 
anden, ett centralt motiv såväl inom patristiken som den medel
tida teologien. Härur utvecklades tidigt tanken om dopvattnet 
som en bild av Marias jungfruliga sköte." Marias rena sköte har 
sin motsvarighet i dopfunten, Mäter Ecclesias sköte, varur den 
syndfria människan med himmelskt ursprung utgår: . . . ut, sanc-
lificalionc eoncepta, ab immaculato divini fontes utero in novam 
renats ereaturam progenses caelestis emergat (Bened. font.). 
Vittnesbörd om denna föreställnings aktualitet under högmedel-

11 I b i d . , s. 62. 
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tiden lämnar t. ex. den store teologen och diktaren Kupertus från 
Deutz från 1100-talets början, som utvecklar tanken att vi i dopet 
födes på nytt såsom filii Dei. Han ser funten som kyrkans, nådens 
sköte: Fons aqtia» elementaris, hoc spiritu superveniente vivifi-
catus, fit uterus Ecclesia?, uterus gratie.12 

Dopfunten är också livets brunn, med det vatten, som enligt 
Genesis 2,6 sprang fram från paradiset och befruktade jorden"1, 
en sammanställning, som faller sig naturlig med tanke på dopets 
livgivande och renande innebörd. I dopliturgien spelar även denna 
symbolik in; i förhoppningen: sit fons vivus, aqua regenerans, 
unda purificans (Bencd. font.). Denna paradisets livgivande källa 
sammanslälles med Maria, som är typen för bruden i det äkten
skap, som betecknar växelförhållandet Kristus—Ecclesia, oeh som 
har sin gammaltestamentliga förebild framför allt i Höga Visan.'1 

Höga Visans sköna bildspråk återklingar sålunda i de medeltida 
hymnerna till Maria; hon är t. ex. hos Venerabilis Petrus Clunia-
censis ( t 1156) och Adam av S. Victor (f 1180) fons horloruin." 
Utförligast och skönast har kanske dock Kupertus från Deutz 
framställt denna parallell i sin med hänsyftning på Maria gjorda 
kommentar till Höga Visan: Liksom i begynnelsen källan sprang 
upp och bevattnade all jorden, så framgick från lustgården en 
flod som bevattnade paradiset och delade det i fyra delar, så 
utgår från Dig, o väninna, o signade land, den källa, som är hos 
Gud, och som är det sanna ljuset, så som det slår skrivet: Ty hos 
dig är livets källa, i ditt ljus se vi ljus (Ps. 36).10 

Det sätt på vilket Gabriel och Maria är placerade ger oss an
ledning följa framställningarna i mot sols rörelse kring funten. 

12 De Trini tatc et operibus ejus De S. Spiritu III, 9. Migne, Patr . lat. 167, 
1647—48. Cit. av Underwood, a. a., s. 75. 

13 En exposé över fons vifa?-symboliken i Underwood, a. a., i anslutning 
lill l ivsbrunnsmotivet i evangeliehandskrifter från karolingisk tid. 

" J. Sauer, Symbolik des Kircbengebäudes und seiner Ausstattung in der 
Auffassung des Mittelalters, Freiburg im Breisgau 1902, s. 305 f. 

" J . . I .M. Timmers, Symboliek en iconographic der christelijke Kunst, 
Boermond—Maaslik 1947, s. 461 o. s. 462. 

"• Commentar iorum in Cantica Cantic. IV. Migne, Patr . lat. 168, 898. Sie 
ex te, o amica, o terra benedicta, fons ille ascendit, qui apud Dcum erat, 
ct vcra lux erat, sicut scriptum est: Qaoniam apud te est fons vita-, et in 
lumine tuo videbimus lumen (Ps XXXV). 
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Fig, 2. Bnrlingbofiinlen. Jungfru Maria. — The font 
of Barlingbo. The Virgin. 

Till höger om Maria finnes i högrelief bilden av två heliga gestal
ter, en man och en kvinna i omfamning (fig. 3). De uttrycker en 
innerlig känsla för varandra. Deras kärleksfulla omfamning 
präglas av ett stort allvar genom ansiktenas närmast tungsinta 
drag och de bådas utåt riktade, stora och hemlighetsfulla blickar. 
Bilden har, som tidigare nämnts, fått gälla för en framställning 
av Joachim och Anna. Det är emellertid fråga värt om de skall 
lydas som Marie föräldrar. Visserligen motsvarar bilden ganska 
väl den ikonografiska typen för Joachims och Annas möte vid 
Gyllene Porten, men det är ännu på 1100-talel endast i den gre
kiska kyrkans konst man finner typen klart utbildad", och några 
stilelemcnt från bysanlisk konst kan svårligen påvisas i Barling-

17 B. Kleinschmidt, Die heilige Anna. Ihre Verehrung in Geschichte, Kunst 
und Volkstum, Forschungen zur Volkskunde 1—3, Dusseldorf 1930, s. 28 ff. 
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bofunten. Motsatt förhållandet i den grekiska kyrkan är Anna
kulten i västerlandet ytterst obetydlig under epoken ifråga1' och 
det är först på 1200-talet genom franciskanernas insats, som Anna 
blir föremål för verklig uppmärksamhet och dyrkan, och det är 
fiirst då, som hennes historia på allvar tas upp som konstnärligt 
motiv. De tidigare västerländska framställningarna av Joachims 
och Annas möte tycks tyda på obekantskap med den bysantinska 
bildtypen, enligt vilken de båda är stående, omfamnande varand
ra.1" Min tvekan att beteckna de två gestalterna på funten så som 
tidigare gjorts ökas genom att kvinnans gloria är försedd med 
en runinskrift, varav de två första bokstäverna ma är bevarade.20 

I analogi med funtens övriga inskrifter bör det alltså vara kvin
nans namn, som ristats i glorian. Således måste kvinnan vara 
Maria, här framställd som brud, ty bilden av man och kvinna 
i omfamning betecknar med hjälp av vedertagen ikonografi ett 
äkta par. I det rika förråd av bilder, som illustrerar händelserna 
i Marias liv finnes dock ingen, som tillnärmelsevis motsvarar 
denna Barlingbofuntens Mariaframställning. Möjligheterna att 
med säkerhet uttala sig om dess innebörd förefaller därför obe
fintliga. Men utgår man från att bilden är helt symbolisk till sin 
karaktär och beaktar man den stora betydelse brudmotivet har 
i dopsymboliken torde en lösning av problemet skymta. 

I den motiviskt rika Epiphaniafesten utgör fönnälningen mel
lan Kristus och hans kyrka ett av de viktiga inslagen. Uppmärk
samheten bör särskilt riktas på Benedictusantifonen fiir denna 
dag Hodie caelesti sponso iuncta est Ecclesia, quoniam in lordane 
lavil Christus eius crimina: current cum muneribus magi ad 
regales nuptias, et ex aqua facto vino laetantur convivae, alleluia. 
I denna antifon, där Epiphaniafestens olika motiv är samlade 
i en syftning på Kristi och Ecclesias bröllopsfest"', ses Kristi dop 

18 Ibid., s. 73 ff. 

• B. Kleinschmidt, a. a. s. 86 ff. Förf. till denna stora undersökning ger 
ej något exempel på den »bysantinska» typen i västerländsk konst före 1200. 
I en tysk handskrift från omkr. 1200 har mötet utformats med en r idande 
Joach im; i S. Anna-portalen i Notre Dame i Paris är han framställd knä
böjande. 

'•" H. Pipping, a. a. s. 65. 
'-'' Betr. antifonens symbolik, ursprung och historia se O. Casei, Die Taufe 

als Brautbad der Kirche, Jahrbuch fiir Liturgiewissensehaft 5, 1925, Munster 
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Fig. 3. Barlingbiifnnten. Maria och Josef? — 
font of Barlingbo. St. Märg and Joseph? 

The 

som ett bad, genom vilket han renar och helgar sin brud, ett bad, 
som är en bild av själva förmälningen. Det antika, rituellt be
tonade brudbadet är utgångspunkten för denna bild, som först är 
formulerad i det paulinska textstället: I män, älsken edra hust
rur, såsom Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv 
för henne till att helga henne, genom att rena henne medelst 
vattnets bad, i kraft av ordet (Ef. 5, 25 f.). »Utgiva sig själv för 
henne» innebär här »taga kyrkan till brud».22 Denna spiritales 
nuptiae ecclesise et Christi fullbordas i dopsakramentet. I Cypria-
nus utläggning är kyrkan sponsa Christi, som i dopbadet (in 

i. W. 1925, s. 144 ff och P. H. Frank, Hodie caelesti sponso iuncta est Ecclesia 
— Ein Beitrag zur Geschichte und Idee des Epiphanicfcstes. Vom christ
lichen Mysterium. Gesammdte Arbeiten zum Gedächtnis von Odo Casei OSB, 
Dusseldorf 1951, s. 192 ff. 

22 O. Casei, a. a. s. 144. 
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lavacro, id est in baptismo) renas och helgas av Kristus, förenas 
med honom (Christi coniuncta ct adunata) och föder barn i 
anden (spiritaliter filios generat, sponsa Christi quae parere spiri-
taliter et generare filios Deo possit).23 Sålunda betecknar varje 
dop föreningen mellan bruden Ecclesia och hennes brudgum 
Kristus. 

Som redan nämnts blev Maria förebilden till bruden Ecclesia. 
Marias äktenskap med Josef var i rättsligt avseende ett sant äkta 
förband, fyllt av hängiven, ren kärlek.21 Denna Marias dubbel-
ställning som jungfru och fru blev av betydelse för utbildningen 
av analogien Maria—Ecclesia21 och för tanken om dopfuntens 
motsvarighet dels till Conceptio Christi dels till Ecclesia. Flera 
exempel härpå lämnar kyrkofädernas skrifter. I Ambrosius* 
Expositio in Lucam heter det bl. a.: På goda grunder är Maria 
förmäld men dessutom också jungfru, ty hon är förebild till 
Ecclesia, som är obeflackad, men också brud. Såsom jungfru har 
denna undfått oss av Ande, som jungfru föder hon oss utan 
klagoljud.20 I den tidig- och högmedeltida mariologien framhölls 
i allt högre grad Marias typologiska sammanhang med Ecclesia27 

och hon kom så småningom att själv intaga rollen som sponsa 
Dei.28 

Det finnes således goda skäl för att i detta sammanhang tolka 
kvinnan i funtens brudparsframställning som Maria i rollen av 

23 P. II. Frank, a. a. s. 209. Frank framhåller at l förmälningen Kristus— 
kyrkan genom dopet ursprungligen är ett pascha-motiv, som övergår att bli 
ett Epiphania-motiv i oeh med at t lavacrum aqua kommer att hänsyfta på 
dopet i Jordan . 

24 Se t. ex. Hugo från S. Victor De B. Maria; virginitata' , Migne, Patr . lat . 
176, 859—60. / ' . Stråler , Maria in der Glaubenswissenscbaft, Katholische 
Marienkunde. Paderborn 1947, s. 97 f. 

• J. C. Plumpe, Mäter Ecclesia. The Catholic University of America. Stu
dies in Christian Antiquity 5, Washington 1943, s. 88. 

20 Bene desponsata, sed virgo, quia est Ecclesia typus . . . Migne, Patr . 
lat . 15, 1555. Tysk övers, i Bibliothek der Kirchenväter, 21, Kempten o. 
Munchen 1915, s. 52 f. 

27 T. ex. Honorius Augustodunensis i Cant. Cant 8, 14, Migne, Patr . lat . 
CLXXII, 494: Ipsa (Maria) gessit typum Ecdesiae . . . Cit. i J . Sauer, a. a. 
s. 306. 

28 Ibid. Et ideo omnia, quae de Ecclesia dicta sunt, possunt d i a m de ipsa 
Virgine, sponsa et matre sponsi, intelligi. 

34 



B A R L I N G B O F U N T E N S R E I. I E F E R 

Fig. i. Barlingbofnnlen. Kristus på korset - The 
font of Barlingbo. The Crucifixion. 

Ecclesia. Vem mannen föreställer blir dock inte stort klarare av 
det sagda. Visserligen är det frestande att uppfatta honom som 
Kristus själv, såsom sponsus, men det långa skägget, som ger 
ett åldrigt utseende och avsaknaden av korsgloria tillåter knap
past detta. Det ligger kanske närmare till hands att tänka på 
Marias jordiske brudgum, som möter sin brud efter ängelns 
uppenbarelse för honom i drömmen: Josef, Davids son, frukta 
icke att taga till dig Maria, din hustru; ty det som är avlat i 
henne är av helig ande (Matt. 1, 20). I varje fall är brudsym
boliken framställningens troliga innehåll. Då bebådelsemotivet 
kunde syfta på Maria som virgo et mäter, som parallell till Eccle
sia, förefaller det möjligt alt vi i denna bild åter finner Maria— 
Ecclesia, som virgo et sponsa. De båda framställningarna synes 
komplettera varandra och tillsammans ge ett bildmässigt uttryck 
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för tanken om funten som den livgivande Ecclesia, närmare be
stämt Ecclesias sköte, ur vilket den kristna människan födes. 

Den återstående högreliefen på Barlingbofunten framställer 
Kristus på korset, en gestalt, som konstnären trots materialets 
motsträvighet och den »arkitektoniska» utgångspunkten lyckats 
förläna både gripande mänsklighet och upphöjd gudomlighet, 
både smärta och oberördhet (fig. 4) . Kristus står på sitt kors i 
en ställning, som i princip är rakt uppåtriktad, hans ögon skådar 
utåt och bilden har således något av den gammaldags triumfa
toriska prägeln. Men samtidigt sänkes hans huvud ned mot axeln 
och bålen sjunker samman. Det är den döende Kristus som avses 
med framställningen, vilken således också erinrar om den kruci
fixtyp, som utgående från Byzans börjar bli vanlig i den ro
manska västerns konst under 1000- och 1100-talen och som 
framställer Kristus död.20 

Isolerad från andra passionsscener för bilden av Kristi kors
död tanken direkt till den del av dopsymboliken, som samman
ställer det vigda vattnet med det vatten, som utgick från Kristi 
genomstungna sida tillsammans med hans blod. På dopfunten i 
Dalby, utförd ungefär samtidigt med Barlingbofunten, finns en 
text härom: Här förklarar själva saken vad det en gång på korset 
från Kristi sidosår framflutna vattnet betecknade.30 Om detta 
erinrar också Benedictio fontis, där dopvattnet betecknas som 
strömmen qui te una cum sanguine de latere suo produxit. Kristi 
kropp är källan från vilken den livgivande ström, som verkar 
vid dopet, utgår. 

Inför denna bild ligger det också nära till hands att anknyta 
till den tidigt uppkomna jämförelsen mellan dopfunten och 
Kristi grav: Veten I då icke att vi alla, som hava blivit döpta till 
Kristus Jesus, vi hava blivit döpta till hans död? Och vi hava så, 
genom detta dop till döden, blivit begravda med honom, för att, 
så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlig
het, också vi skola vandra i ett nytt väsende, i liv (Rom. 6, 3 f). 

29 L .H. Grondijs, L'iconograpbie byzantine du crucifié mört sur la croix. 
Bibliotheca byzant ina Bruxellensis T. 1, Bruxelles [1941] s. 138 ff o. 151 ff. 

30 lam res d e d a r a t quid quondam significarat In cruce productus Christi 
de vulnere fluctus. L. Tynell, Skånes medeltida dopfuntar, Sthlm 1913—21, 
s. 95. 
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Det är dessa Pauli ord, som återfinnes i texten på dopfunten i 
Fjelie, ett arbete, som haft Dalbyfunten som mönster och vars 
leoniska verser tydligen är tagna från samma poem, som använts 
för den senare funtens nyss citerade text. På Fjeliefuntcn heter 
det: Den i funten pånyttfödda människans syndaband lösas; med 
Kristus skall den uppstå, som blivit nedsänkt i densamma.'1 

Bibelstället kommenteras av Rupertus från Deutz, som samman
ställer de båda bilderna funten ett sköte, funten en grav: Sålunda 
är en och samma funt både ett sköte och en grav för oss; ett 
sköte därför att vi återfödes, en grav därför att vi begraves där 
tillsammans med Kristus för att åter med Kristus uppslå.32 

Den heliga graven är en »livets grav»33, Kristi kropp är livets 
källa, vattnet från sidosåret livets flod. Således aktualiserar dop
symboliken ständigt förebilderna i Genesis och Apokalypsen, 
livsbrunnen i paradiset och strömmen från Guds och Lammets 
Iron i det nya Jerusalem. Men föreställningarna knytes också till 
livsträden i Genesis' och Lammets paradis (Gen. 2 ,9 ; Joh. Upp. 
2, 7; 22 ,2) . Redan i mitten av det första kristna årtusendet un-
dcrstrykes korsets livgivande verkan. Korset blir livets träd", 
som skänker vattnet från Kristi kropp dess helande kraft på 
samma sätt som det paradisiska livsträdet möjliggör att källan 
kan springa upp och befrukta jorden.35 På Barlingbofuntens bas, 
snett under krucifixreliefen finns en framställning av Agnus 

31 Vincula peccati solvuntur fonte renati Surget eum Christo fuerit qui 
mersus in isto. Ibid. s. 96. 

•a I taque unus idemque fons, ct uterus nobis, et sepulcrum est. Uterus, 
quia sicut dicit Christus, renasc imur ; sepulcrum, quia sicut dicit Christi 
Apostolus, et illic Christo consepelimur et inde Christo consurgemus. Migne, 
Patr . lat . 167, 1648. Jfr P. A. Underwood, a. a. s. 89. 

33 P .A . Underwood, a. a. s. 96. 
34 Ibid. s. 97. 
• I den förmedeltida och medeltida ikonografien framställes ofta livets 

träd med frukter eller vattengivande pinjekottar , placerat på en kulle från 
vilken de fyra floderna, som källan delar sig i, utgår. Se ii". Bauerreiss, Arbor 
Vita;. Der »Lebensbaum» und seine Verwendung in Liturgie, Kunst und 
Brauchtum des Abcndlandes. Abhandlungen der Bayerischen Bencdiktincr-
Akademie III, Miinchen 1938. Se särsk. s. 28 f. Die Teilung in vier Armen, 
die von Eden ausgingen, forderte von selbst einen Mittelpunkt und es war 
kaum zu vermeiden, ihn nicht gleichzusetzen mit dem stark betontcn Stånd
ort des LB in medio paradis i . 
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Dei (fig. 3). Lammet håller på det konventionella sättet en stav, 
men denna är emellertid ej den vanliga korsstaven utan har upp
till en trebladig avslutning, ett vegetativt inslag, som mera direkt 
kan tänkas syfta på trädsymboliken. Det är samma stav som 
bäres av Gabriel i funtens bebädelsescen. Denna, eller någon 
annan variant av »liljesccpter» i bebådelseängclns hand, som 
börjar förekomma i bilden på 1100-talet, är att betrakta som 
livsträdets fruktbarhetssymbol såsom särskilt framhållits av 
Bauerreiss.3" Det bildmässiga tecknet för den helige Andes in
gjutande, varigenom Maria blir havande, är det livgivande para
disträdet. 

Denna trädsymbolik förefinnes också i det avsnitt av Bene
dictio fontis, som sättes i samband med Marie bcbådelse. Då 
prästen utsagt de tidigare citerade orden Descendat in hane 
plcnitudinem fontis virtus spiritus sancti blåser han över vattnet 
i form av ett stort grekiskt m och fortsätter: lolamque huius 
aquae substantiam regenerande focundet effectu."7 Detta insuffla-
tiotecken, som alltid finns utsatt i denna del av missaletexten, 
har i en rad medeltida handskrifter utformats som ett stiliserat 
tregrenat träd, i vissa fall med fruktklasar särskilt utmärkta, 
och det bör således utan tvekan tydas som ett livsträdstecken.38 

Anden, som skall befrukta vattnet, förbindes med det livgivande 
korset. Vattnet får sin kraft genom arbor vita?, korsträdet.30 

Återstår så de fyra evangelisternas symboler10, som även de är 
nära förknippade med dopsymboliken. Paradisets källa förgre
nade sig i fyra floder, om vilka dopvattenvigningens avsnitt före 
insufflatiohandlingcn erinrar: Qui le de paradisi fonte månare 
fecit, et in quatuor fluminibus totam terram rigare praecepit. Att 
dessa fyra strömmar uppträder i detla sammanhang är naturligt, 
i all synnerhet som paradisfloderna sedan gammalt ingått i en 
föreställning särskilt tillämplig på dopet, sammanställningen 
med de livgivande fyra strömmar, som utgår från Kristus och 

30 R. Bauerreiss, a. a. s. 110. 
37 Baurreiss, a. a. s. 43. 
38 Ibid., s. 46 f. 
38 Ibid., s. 49 o. s. 64. 
40 Namnen är ristade i runor på figurernas glorior, undantagandes Mat-

teusängelns. Lukas och Markus namn är omkastade. 
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Ecclesia, symboliserande evangelisterna." De heliga skrifternas 
vatten, som flödar ut i skapelsens alla himmelsriktningar, kom
mer från Kristi sidosår, från källan, som är hans kropp. Under
wood nämner som exempel en sång, ingående i långfredagslitur
gien i den heliga gravens atrium i Jerusalem, kallat »Paradis» 
eller »Nya Eden», i vilken vattnet från Kristi livgivande sida 
Jämf öres med källan som springer fram i Eden, elt vatten, som 
delar sig i fyra evangelier, vilka bevattnar all världen och renar 
skapelsen.12 

Men evangelisterna, betecknade med de fyra väsendena, ses 
också som utgående från Maria, jungfrun genom vilken inkarna
tionen blev verklighet, bruden som symboliserar Ecclesia. Skrif
ternas vatten får sin sötma från Dig och från Ditt sköte, min 
syster, min brud, och blir levande i Ditt sköte säger Rupertus 
från Deutz och drager parallellen med paradisfloderna.13 Enligt 
samme kommentator delar sig det levande vattnet i fyra grenar, 
betecknande de fyra tyngdpunkterna i återlösningensmysterium: 
människoblivandct, lidandet, uppståndelsen och himmelsfärden. 
Och, fortsätter han, eftersom alla skrifter nogsamt pekar på 
della fyrtal betecknas de med människans, oxens, lejonets och 
den flygande örnens skepnader.'1 

Det är härmed uppenbart, hur väl Barlingbofuntens cuppa-
reliefer låter sig förenas med dopsymbolikens centrala tanke
gångar. Bilderna måste ha tillkommit med hänsyftning på dessa. 
Kristi avlclse och Kristi död som separata motiv förklaras av 
föreställningen om funten som dels uterus, dels sepulcrum, och 
båda framställningarna har därmed en klar funktionell mening 

41 P .A. Underwood, a. a., s. 73. 
12 Liturgisk komplikation från 940, kopierad 1133. J f r Underwood» engelska 

tolkning, a. a. s. 105 f. 
43 Similiter aqua.- scr ipturarum ex te, soror mea sponsa, dulcescunt ex 

utero tuo, sive per u terum tuum viventes facta; sunt. (Cantica Cant.) Migne, 
Patr . lat. 168, 900. Jfr FA Beilz, Bupertus von Deutz. Seine Werke und die 
bildenda Kunst, Veröffentlichungen des Kölnischen Geschichtsvereins E. V. 4, 
Köln 1930, s. 93. 

41 Dividentur, inquam, viventes aqua- in ista quatuor capita, id est pr in-
cipalia sacrementa, quia viddicet omnes scriptunc in ista quatuor subti l i ter 
intendunt, appcllando ha?c, fadern bominis , fadern vituli , faciem leonis et 
facicm aquihe volantis. Migne, Patr . lat., 168, 899. Jfr E. Beitz, a. a. s. 94. 
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— att peka på dopets innebörd. Men det rör sig ej blott om 
paralleller. Maria som moder till Människosonen, undfången av 
helig Ande, eller Maria som brud, betecknande kyrkan, den kors
fäste Kristus, från vars sidosår vattnet utgick, väsendena, som 
symboliserar de heliga skrifterna berättar var på sitt sätt om 
det nådens flöde, som är verksamt i funtcuppans vigda vatten. 

Vattensymboliken i dopliturgien, i synnerhet anknytningen till 
de fyra paradisfloderna, aktualiserar frågan om betydelsen av 
de fyra framspringande huvud, som så ofta uthuggits på fun
tarna, vad beträffar den nordiska typen på baspartiet, såsom 
fallet ju också är på Barlingbofunten. Enligt en av forskningen 
omhuldad uppfattning föreställer de just de fyra floderna, även 
om skälen för en sådan bestämning ej alltid varit särdeles 
starka." Roosval karakteriserar dem däremot, som tidigare på
pekats, som besticr, symboliserande ondskans hotande makter, 
vilket måsle vara en korrekt bestämning i sådana fall, där de 
håller små människofigurer i sina grymma gap. På Barlingbo
funten finns emellertid ej några sådana upplysande detaljer och 
det synes därför till en början svårt att vidfästa figurerna någon 
symbolisk betydelse. 

De fyra skulpturerna föreställer huvudena av en människa 
med långa flätor, en fågel med kraftig, krökt näbb, närmast att 
betrakta som en örn, ett lejon och två i varandra bitande djur. 
Figurval, liksom utförande tyder på släktskap med den skånska 
Majestatis-verkstadens funtar. 

På dopfunten i Lyngsjö i Skåne är fotens framspringande 
figurer utformade som kvinna, man, lejon och stenbock. Som 
F. Nordström påpekat är de fyra figurerna på Lyngsjöfunten att 
betrakta som symboler för de fyra paradisfloderna, men de kan 
i annat sammanhang också beteckna de fyra kardinaldygderna 
och de fyra elementen.16 Helst använder emellertid den lärda 

45 En översikt av uppfattningarna lämnas av E. Schlee, Ikonographie der 
Paradiesfliisse. Studien iiber christliche Denkmäler 24, Leipzig 1937, s. 111 ff. 

40 F. Nordström, Det mystiska paradiset enligt Speculum virginum och 
Johannes Bosenrods kormålningar i Tensta kyrka. Fornvännen 1955, h. 2—3, 
s. 111 f. Funten är utförd i slutet av 1100-talet av mästaren Tove, vars alster 
har sin förutsättning 1 de tidigare Majestatisfuntarna, särskilt vad gäller 
anordningen av baspartiet. 
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konsten fågeln i stället för stenbocken i denna kombination." 
Det är därför av visst intresse att Majestatisfunten i ö. Hoby fått 
basen prydd med dessa fyra figurer, man, kvinna, lejon och 
fågel. Här torde det alltså vara möjligt att sätta framställ
ningarna på något sätt i samband med paradisfloderna, som ut
går från fons vitae, funten själv. I Barlingbo är emellertid det 
ena människoanletet utbytt mot bilden av de båda, i varandra 
huggande, bestierna. Anordningen är mera överensstämmande 
med den vi finner på flertalet funtar i Majestalisgruppen: en 
människa och tre drak- eller lejonartade rovdjur, eller den som 
finns enformigt upprepad på alla funtarna i Byzantiosgruppen: 
en människa, en stenbock, två lejonliknande djur.18 Möjligen 
finns endast reminiscenser, mer eller mindre omedvetna, av flod
symboliken i dessa fall. I sin bok om paradisflodernas ikonografi 
har E. Schlee ställt sig kritisk till alltför lättvindiga bestämningar 
av funtarnas hörnfigurer som beteckningar för de fyra floderna 
— men också till tanken att i varje grinande mask se det hel
vetiska onda symboliserat.19 

Faktum är att det ej finns ett enda tecken, som tyder på alt 
Barlingbofuntens bashuvuden skulle beteckna de hotande djävuls-
makterna. Vad som gör det särskilt svårt att se en dualistisk 
tanke framställd på funten är de små figurerna i lågrelief på 
basen, mellan huvudena. Av dessa har tidigare en Agnus Dei 
omtalats, och redan detta motiv bevisar att det ej kan röra sig 
om en innehållslig motsättning mellan cuppa och bas. Lammet 
befinner sig t. v. nedom bilden av den korsfäste. T. h. finns ett 

47 Ibid., s. 112. 
48 På Byzantiosfunten i Gärda är de fyra floderna symboliserade på bas

partiet, dock ej synbart i de framspringande huvudena utan i de mellan dessa 
uthuggna lågreliefcrna, runda medaljonger med framstäl lningar av evangc-
listernas symboler. De fyra väsendena, hållande skriftband och försedda 
med vingar och glorior, har cn så iögonenfallande placering i anslutning ti l l 
funtens ut tumningshål at t symboliken är uppenbar : de heliga skrifternas 
s t römmar, vilkas lopp utgår från den livgivande källan, Kristus själv. Det 
är en tanke, som funten således har gemensam med Barlingbo. Det är t. o. m. 
troligt at t en direkt kontakt mellan de båda verken förelegat på denna punkt , 
trots de många förmäla olikheterna. Påpekas bör att Mat teusängdn i Gärda 
intager samma nigande ställning som i Barlingbo, eu at t i tyd, som är y t ter 
ligt ovanlig i f ramstäl lningar av denna evangelistsymbol. 

" E. Schlee, a. a. s. 115 ff. 
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liknande djur, med uppåtriktat huvud, kraftigt bakåtböjd hals 
och med två långa, böjda horn, uppenbarligen en gumse (fig. 4). 
Väduren, det gammaltestamentliga offerdjuret, hör typologiskt 
samman med lammet. Framställningen kan på grund av sin pla
cering knappast betecknas på annat sätt än som förebild; den 
utgör en av hörnpunkterna i en motivisk triangel, som bildar en 
innehållslig enhet. Den låga reliefen t. v. om lammet kan be
stämmas som ett lejon. 

Lammet, som triumfatoriskt håller upp korset, här i påtaglig 
form av arbor vitae, symboliserar livets seger över döden och 
djävulen. I den medeltida djursymboliken har lejonet ofta rollen 
att vittna om detta. Till lejonets egenskaper hör enligt Physio-
logus dess förmåga att återskänka sina döda ungar livet; det 
erinrar således om Kristus, leo de tribti Juda, som ger sina söner 
nytt liv genom sitt nedstigande till dödsriket och sin seger över 
detta. I en Mariatillbedjan av Konrad von Wiirzburg heter det: 
Du bist des Löwen Mutter, der seine todten Jungen mit seiner 
lauten Stimme lebendig machte; da dcin Sohn zur Nonzeit drei-
mal an dem Kreuze schric, da brach das Band des Todes entzwei, 
der uns viel arme, seine (nämligen Kristi) Kinder, gefängen 
hielt, die wir dann lebendig wurden durch deine Hilfe, reine 
Jungfrau.™ Som livssymbol, som innehållslig parallell till lamm 
och lejon, kan också väduren vara menad. I en medeltida, halvt 
mytisk föreställningsvärld, ställdes detta djur samman med livs
kraft och livets förnyelse i naturen/1 Vi kan således tänka oss 
tre samhörande motiv på rad med lammet som centralfigur ur 
lokalitetens såväl som innehållets synpunkt. 

Den fjärde framställningen i plattrclief på funlbascn utgöres 
av en mask, ett upp- och nedvänt djuranlete, vars grymma ut
seende närmast skulle tyda på en demonframställning (fig. 
1, 2). Roosval kallar den rätt och slätt ett troll/'2 Vad som 
emellertid talar emot tanken att detta är en bild av en fientlig, 

00 F . Laucherf, Geschichte des Physiologus, Strassburg 1889, s. 169. 
51 W. u. Blankenburg, Heilige und dämonische Tiere, Leipzig 1943, s. 211. 

Bl. a. »Der Friihlingspunkt, die Zeit des Jahres , wo das neue Leben mit dem 
nufsteigenden Sonnenlicht beginnt, liegt in Tierkreiszeichen des Widders.» 

52 / . Roosual, Studier i Linköpings domkyrka. Antikvariskt Arkiv 3, Stock
holm 1955, s. 3. 
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destruktiv makt är den mångflikiga, palmettliknande växt, som 
utgår från maskens breda käft. Figuren är alltså tydligt be-
fryndad med det lejon- eller panterliknande huvudet, ur vars 
mun en eller flera bladrankor växer fram, detta i den romanska 
konsten ytterst vanliga, men mångfaldigt varierade motiv, om 
vars symbolik knappast kan råda någon tvekan. Det är en be
teckning för den livgivande kraften, rentav för Kristus själv, 
livets ursprung.53 Sålunda är denna framställning en bearbetning 
av det tema, som anslås genom lammet och tages upp med de 
två andra djurbilderna, trots att den i förstone tycks uppenbara 
en motstridig innebörd. 

Denna relief synes dessutom lämna en nyckel till tolkningen 
av de fyra framskjutande basskulpturerna. Lejonhuvudet är 
motiviskt besläktat med det intilliggande upp- och nedvända an
letet och uttrycksmässigt är de båda framställningarna »samma 
andas barn». Då den senare, utseendet till trots, betecknar en 
god princip, är det naturligt att också lejonet skall ses på lik
nande sätt, som uttryck för liv och kraft. Som nämnts är lejonet 
en vanlig Kristussymbol på grund av dess livgivande egenskap, 
och möjligen är det som sådan vi finner djuret placerat i sam
manhang med Marias gestalt. 

Lejonet är genom sin styrka herre över markens djur; örnen 
är av samma anledning luftens konung, ö rnen är dessutom 
enligt Physiologus livs- och dopsymbol på grund av sin förmåga 
att förnya sig själv genom att tre gånger dyka ned i vatten51, och 
genom denna sin egenskap pekar den också på Kristus själv, 
liksom lejonet.65 Funtbascns örnhuvud iir placerat under Kristus
bilden. 

Människohuvudet, som är placerat linder ängeln Gabriels föt
ter, är spänt framåtriklat, hotfullt i uppsyn och har intensivt 

M W. v. Blankenburg, a. a. s. 290 f. Beträffande det avskräckande utseen
det pä sådana masker framhåller denne förf.: »eine vom Bildhauer gewollte 
apotropäisehe Wirkung wurde fiir all diese Köpfc angenommen ». Jfr 
nedan s. 45. Jfr »människomasken» på Sigrafrs funt i Aakirkeby. Ur mun
nen utgår här länga och över funtbasen rikt förgrenade rankor och dessa 
är sammanknu tna med figurens hårflätor, som även avslutas med flikblad. 
Se fig. 209 i J . Roosval, Die Steinmeister Gottlands, s. 177. 

• Se t. ex. W. v. Blankenburg, a. a. s. 134. 
H Ibid., s. 134. 
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stirrande ögon. Man noterar särskilt det väldiga håret, som är 
bakåtstruket och lagt i två stora flätor, som kröker sig över 
vulsten mellan cuppa och bas, dekorativt omslutande nederdelen 
av änglagestalten. Detta hår bör kunna bidraga till förståelsen 
av figurens innebörd. Wera von Blankenburg, som behandlat 
liknande figurer i tysk romanik, framhåller att huvudet för den 
mytiskt kännande människan gäller som livskraftens egentliga 
säte, något som understrykes av det långa håret, vars växt ej 
luktas.50 Vittnesbörden är mångtaliga om denna föreställning att 
livskraften sitter i håret.5' Det förvånar ej att den romanska kons
tens Kristusbild ofta är utrustad med långa flätor.58 

Med tanke på denna uppfattning kan vi således på funtbasen se 
ännu ett motiv, som uttrycker styrka och livskraft. Och det 
förefaller inte otroligt att inläsa en sådan betydelse även i den 
resterande framställningen, de båda i varandra bitande djuren. 
I all sin vildhet erinrar de om lejonet och palmettmasken. Med 
väldig frenesi biter de om varandras käftar och ger ett omedel
bart starkt intryck av urkraft, av ohämmad livskraft. På ett 
konstnärligt högst slående sätt är de sammankopplade djurhu
vudena placerade under människoparet i omfamning. Finns det 
möjligen här ett innehållsligt sammanhang mellan »över» oeh 
»under», mellan det hemlighetsfulla, höga brudförhållande, som 
cuppareliefen synes antyda, och betydelsen av basens motiv, som 
således skulle kunna beteckna naturens instinkt till parning, 
alstrande av liv? 

Det finns uppenbarligen en ledande tanke, som löper genom 
funtbasens bilder, både de i låg och i hög relief, tanken att ge 
slående, bildmässiga uttryck för styrka och livskraft. Den liv
givande kraften var temat också i cuppans bilder: nämligen 
Kristi förmåga att skänka liv genom det element, som inne-

50 Ibid., s. 253. 
07 Ibid., s. 253 f. Jmf. H. Bächthold-Stäubli , Handwörterbucb des deutschen 

Abcrglaubens III, Berlin—Leipzig 1930—1931, sp. 1258 f ang. håret som »Sitz 
der Kraft, des Leben, der Seele». Bl. a.: »Das Haar darf nicht geschnitten 
werden, weil man sonst die Kraft (das Leben) verliert.» D d mest kända 
exemplet på denna föreställning är väl den gammaltestamentl ige Simson. 

68 Som ett u tmärk t exempel kan nämnas cn Kristusbild i en tympanon-
skulptur 1 Millstatt fr. omkr. 1170. IV. v. Blankenburg, a. a. s. 254 o. Abb. 129. 
Jfr också Majestas-Domini pä dopfuntarna i Löderup och Tryde. 
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slules av funtens sten. Åtminstone till en del finns tanken i 
denna precisa form även i basens bilder. Det synes dock ganska 
visst att symboliken här är dunklare, formerna mera beslöjande. 
Även om de framspringande huvudena uttrycker liv och således 
innehållsligt kommer i samklang med de fyra paradisfloderna, 
är det knappast troligt att se dem som illustrationer av de senare. 
Det är ett samband, som mera antydes än formuleras klart. Som 
symboler för livskraften står de likväl på Kristi sida i hans 
segerrika kamp mot döden, och som påtagliga gestaltningar av 
styrkan kan de genom sitt furiosa utseende skrämma djävulen på 
flykten. Denna senare konkreta funktion hos maskerna är mer 
än trolig med tanke på exorcismens roll i dopliturgien.59 

På detta sätt tolkad visar sig Barlingbofuntens skulptur be
sitta en påfallande homogenitet i innehållsligt avseende. Vad man 
förnimmer vid första konfrontation med det betydande konst
verket är stor kompositionell balans och enhet, ett intryck av 
monumentalitet. Men denna samlade form är ej vunnen på be
kostnad av motiv och bildinnehåll. Även i detta avseende finns 
en för nordisk, romansk konst märklig klarhet, stor koncentra
tion och rikedom på samma gång. Med Roosvals inledningsvis 
citerade yttrande om funtens monumentalitet i minne torde man 
kunna uttrycka dess konstnärliga prägel sålunda: den monu
mentala formen gestaltar en monumentalt genomförd tanke. 

" Den apotropeiska betydelsen av dopfuntarnas hörnmaskcr framhälles 
särskilt av E. Schlee, a. a. s. 118 f. 

SUMMARY 

litiald Gustafsson: The Reliefs on the Barlingbo Font—an attempt 
at an interpretation. 

Most of the richly adorned Gotland baptismal fonts of the 12th century 
present representations in relief which, in their character are vividly narrat ive. 
In certain cases, however, as for example, the famous font from Barlingbo, 
the scenes are not of this type. The author main ta ins that all the figures 
on this font have a symbolic meaning, and are created for tbc purpose of 
expressing the central ideas of the medieval symbolism of baptism. Of the 
four human figures in high relief, which divide the bowl into different 
fields, two of them together give a representation of the Annunciation—a 
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motif that may remind us of the significance of bapt ism as a spir i tual b i r th . 
The bapt ismal water becomes—as is often emphasized in both Early 
Christian and medieval interpretat ions, as well as in the bapt ismal l i turgy 
itself—a figure of Mary's virginal womb. But thereby the font also became 
regarded as the womb of the "Matcr Ecclesia", from which sinless man 
issucs forth. It llkcwise came to be called the Fountain of Life, the life-
giving spring of Paradise, which in the hymns of the Middle Ages was 
associated wi th Mary. In view of interpretat ions of this kind, it is by no 
means impossible to recognizc this part of bapt ismal symbolism expressed 
in the Annunciation motif of the font. 

To the right of the fonfs image of Mary are figures of a male and a 
female saint embracing each other. Most of the figures on the font have 
their names carved in runic script on the aurcolas ; the woman just 
mentioned has such an inscription, of which, however, only the letters "ma" 
are preserved. It must be Maria that is intended. The curious representation 
can possibly be regarded in connection wi th the br ide motif, which played 
such an important part in baptismal symbolism. Each baptism can represent 
the union between tbc bride, Ecclesia, and ber bridegroom, Christ. It is not, 
however, possible to determine the male figure at Mary's side as Christ the 
"sponsus". Possibly the man is Mary's earthly bridegroom, who mcets his 
bride after the angeTs revelation to him in the dream described in Matt. 
1: 20. It is, however, tempting to see in the scenes hi ther to considered, a 
representation of Mary as "Virgo et Mäter" on the one hand, and "Virgo ct 
Sponsa" on the other, expressing the idea of the font as the life-giving womb, 
out of which the Christian is given bir th . 

The remaining scene in high relief represents Chrisfs death on tbc cross, 
and leads one's thought to that portion of bapt ismal symbolism where the 
consecrated water is likencd to the water which issued from tbc pierced 
side of Christ. This symbolism, so frequently emphasized, further links up 
with the comparison of the baptismal font to the tomb of Christ. Thus the 
font becomes, for a High Middle Ages commentator such as Bupcrtus from 
Deutz a womb as well as a tomb. The remaining bowl figures, in low relief, 
are also suggestive of the symbolism of the water . The representat ions of 
the symbols of the four Evangelists denote the water of the Gospels, which 
flows out from the wound in Chr is fs side and from the Ecclesia to the 
four corners of the car th. Owing to the collocation of Ecclesia and Maria, 
they may also, according to Bupert, be regarded as issuing from Mary's 
womb, symbollzing the four main points of Bedemption—the Incarnation, 
the Suftering, the Uesurrection and the Ascension. 

The figures, sculptured on the base of the font, all express, according to 
the theory of the author , strength and vital force. Tbc plastically moddled 
heads can, due to their terrifying aspect, put the devil to flight, in agree-
ment wi th the exorclsm in the baptismal l i turgy; and as symbols of life 
and vital energy they have a significance similar to the representat ions on 
the bowl, which refer to tbc theme of the new life. 
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