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FUNTKITTLAR FRÅN TIDIG VASATID 

Av Mats Amark 

1 äldre inventarieförteckningar över kyrkliga föremål möter 
man inte så sällan uttrycket "kettil i funten". Ofta har dock ett 
senare tillägg gjorts: "tagen till klockgjutningen" el. dylikt. Dessa 
funtklttlar ha därför blivit ganska sällsynta. 

Friherre C. R. af Ugglas har uppräknat flertalet av dem i sitt 
arbete Till den svenska bronsgjutningens historia i Sverige.1 I 
några tidningsartiklar har även undertecknad beskrivit några 
dylika funtkittlar, särskilt dem jag haft tillfälle att undersöka i 
Mälarlandskapen. Men någon ingående inventering och under
sökning av dem och deras förekomst i Sverige har icke, såvitt jag 
kunnat finna, hittills blivit gjord. 

Killiarna ha utgjort ett slags biprodukter till vissa klockgjut-
lares arbeten. 1 Liibeck hade, som af Ugglas påvisat, ännu vid 
1500-talets slut flera klockgjutare en gryta som sitt bomärke. Att 
även hos oss här i Sverige en och annan av skrået också sysslat 
med gjutning av andra föremål än klockor framgår t. ex. därav, 
att den ene av de bägge Stockholms-gjutare, Nicolaus och Johan
nes Bosson, som år 1521 göto cn ännu bevarad klocka för Ununge 
kyrka i Roslagen, i vissa handlingar kallas Nicolaus grytgjutare. 
Huruvida bägge dessa arvtagare till den på sin tid produktive 
klockgjutaren Busse Jakobsson även gjutit några funtkittlar, 
framgår dock icke av bevarade handlingar. Däremot har den med 
dessa Stockholms-gjulare samtidige Västerås-gjutaren Petrus 
Andree efterlämnat flera ännu bevarade funtkittlar. 

Kanske har den nordiska vinterkölden och de därigenom 
fordom tidvis iskalla kyrkorna bidragit till anskaffandet av 
funtkitllarna. De omständliga dopceremonierna, vilkas förra del 

Sthlm 1943 s. 73 f., s. 109, not 19, fig. 23—24, pl. III, IX, X. 
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var förlagd till vapenhuset, ha vi ingen anledning att här närmare 
ingå på. Efter den inledande delen av dopakten kom emellertid 
det ögonblick, då barnet bars in i kyrkorummet till dopfunten, 
som i äldre lider i regel hade sin plats innanför dörren. Där skulle 
den ritualenliga ncddoppningen i funten ske. Som en välbehövlig 
reform måsle det därför ha betraktats, när en funtkittel med upp
värmt vatten kunde bäras in och placeras ovanpå den gamla sten-
luiiten. Killiarna synas också i regel ha varit försedda med hand
tag för all lättare kunna transporteras. I en och annan kyrka har 
man även samtidigt anskaffat en särskild träfot för kitteln. Ett 
vackert exempel därpå ha vi i den snidade och skönt bemålade 
kitlelfoten i Orsa kyrka i Dalarne, som ännu bär upp en prydlig 
dopkittel (jfr nedan sid. 138). 

När med tiden den urgamla seden alt i dopvattnet neddoppa 
barnet utbyttes mot vattenösning, ersattes på sina håll de tyngre 
och svårhanterliga killiarna av lättare och grundare dopfat, som 
placerades ovanpå den gamla stenfunten. Åtskilliga dylika fat 
finnas kvar, liksom nya av liknande slag ännu tillverkas. Kill
iarna ansågos nu överflödiga, och det är därför naturligt, att blott 
en och annan kom att bevaras som en kyrklig kuriositet. 

Som redan nämnts har icke någon uttömmande undersökning 
hittills skett av våra gamla funtkittlars förekomst. Vad som här 
sägs om dem gör icke heller anspråk på någon fullständighet; det 
vore därför värdefullt, om dessa rader kunde locka fram med
delanden om några hittills okända exemplar. 

Jag börjar med den grupp, som kan tillskrivas klockgjutaren 
Petrus Andree, mäster Pedher klockagjutare i Västerås, som han 
själv kallat sig på en år 1533 gjuten och ännu bevarad klocka i 
Rytterns kyrka i södra Västmanland. I följande fyra kyrkor finnas 
funtkittlar av hans tillverkning: Björksta och Kila i Västmanland, 
Orsa i Dalarne och Jäder i Södermanland. Sannolikt har det 
funnits flera av mäster Pedher gjutna kittlar, men några spår 
av sådana har jag ej kunnat finna. 

Den äldsta av mäster Pedhers bevarade funtkittlar torde vara 
den i Björksta kyrka nära Sagan på gränsen mot Uppland (fig. 1, 
diameter 40 cm, h. 23 cm). Den har tidigare beskrivits av Herman 
Hofberg i Västmanlands Fornminnesförenings årsskrift V i en 
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Fig. 1. Funtkittel från Björksta kyrka. Foto Walter Ehn. 
Kirche non Björksta. 

Taufkesscl in der 

uppsats om Ytter Tjurbo härad och dess minnen, tryckt 1901. På 
kyrkans gamla dopfunt av sandsten, som den tiden stod under 
predikstolen, var då placerad "en gjuten metallkittel med järn
ringar på sidorna som handlag". Denna kittel hade varit begagnad 
som dopfunt. Den latinska inskriften runt övre kanten "med 
rosettliknande prydnader" anbragta som skiljetecken mellan varje 
ord, återger Hofberg i huvudsak riktigt. Den består dels av ett 
årtal, dels av namnet på dåvarande kyrkoherden i Björksta. Rik
tigast torde vara alt läsa inskriften med årtalet först. Den lyder så: 

?ltino . bni . ITi . D° . rrir° . (gjutarmärke) CMat)e . anbte . 

canomctto . ct . cvratna 

På svenska: Herrens år 1529. Kaniken Olof Andersson kyrko
herde. 

1 Gunnar Ekströms Västerås stifts herdaminne2 uppges, att 
Olaus Andree mellan åren 1529 och 1560 varit kyrkoherde i 
Björksta samtidigt som han innehaft ett av Västerås domkyrkas 
kanikfimbeten. Funtkitteln har således anskaffats för Björksta 
kyrka samma år som hr Olof där tillträdde kyrkoherdetjänsten. 

2 Del I s. 729. 
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Del är ju också möjligt, att kitteln, som Ekström förmodar, varit 
en gåva av honom till församlingen. 

Av fig. I framgår, att gjutaren använt ovannämnda rosettorna-
ment (diameter 45 mm) dels i övre raden som skiljetecken mellan 
orden, dels på den undre raden i rent dekorativt syfte. Vad Hof
berg ej tycks ha uppmärksammat iir den boniärkesliknande figur, 
som placerats efter årtalet, omedelbart före ett av ringfästena. 
Denna figur är mäster Pcdhers gjutarmärke och utgör beviset 
för alt denna funlkillel är ett arbete från hans verkstad. 

Visserligen har icke mäster Pedher med detta gjutarmärke 
signerat alla sina klockor, någol som eljest var vanligt bland äldre 
tiders klockgjutare, särskilt då deras namn ej sattes i inskriften. 
Av åtta bevarade klockor från hans gjuteri har jag ej funnit hans 
gjutarmärke på mer än en enda, nämligen på storklockan i Fogdö 
kyrka i Södermanland, gjuten 1525. Björksta-kitteln är den 
elegantaste av mäster Pedhers funtkittlar. Två kraftiga metall-
ringar, uppburna av var sin vid övre kanten fästad ögla, ha under
lättat förflyttningen av kitteln. 

Två år yngre än Björksta-kitteln är den som förvaras i Orsa 
kyrka i Dalarne (fig. 2, diameter 61,5 cm, dj. ca 23 cm; från ovan
kanten uppskjuta även två fyrsidiga handtag). Till storlek och 
utseende äro dessa bägge funtkittlar tämligen lika varandra. Båda 
ha runt skålen dubbla skriftband. På bägge löper den med gotisk 
minuskelsfil uppsatta inskriften runt överkanten, och liksom på 
Björksla-kilteln har även på Orsa-kitteln ett antal cirkelrunda 
ornament placerats dels som skiljetecken mellan orden och dels 
— på det nedre skriftbandet — som enbart prydnader. Matriserna 
för dessa ornament ha dock icke varit desamma. På Björksta-
kitteln äro alla 23 ornamenten, 9 på det övre och 14 på det undre 
skriftbandet, utförda i samma form och därför varandra lika. 
För Orsa-kittelns dekorering har gjutaren omväxlat med två 
motiv: dels i en cirkel inställda 10 st. palmettornament (diameter 
40 mm), 5 på det övre och 5 på det undre skriftbandet; dels ett 
något större, likaledes cirkelformigt ornament, i vars mitt står ett 
majuskel — M, omgivet av en bladranka. Detta ornament 
(diameter ca 45 mm) förekommer 5 gånger på det övre och lika 
många gånger på det nedre skriftbandet. 
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Fig. 2. Funtkittel från Orsa kyrka. Foto ATA. 
von Orsa. 

Taufkessel in der Kirche 

Inskriften på det övre skriftbandet är liksom på Björksta-kit
teln satt med gotiska minuskler och liksom på denna inledd av ett 
majuskel-A och lyder: 

?tntio . bni . morrr0 . ttlcomc . oc . tbn . bclibc . an&bc . btclp . 

tbcffB 

För e och c har använts samma bokstavstyp, ett c, och i ordet 
helige är bokstaven g stupad. 

På det undre skriftbandet ha mellan de runda ornamenten ut
placerats 12 st. bomärkesliknande figurer. Av dessa är nr 2, under 
övre radens Anno, mäster Pedhers gjutarmärke. På fig. 2 syns 
det till vänster under bokstaven o. Märket är dock både omvänt 
och stupat, om man jämför det med dem, som gjutaren använt på 
Björksta-kitteln och den nyssnämnda Fogdö-klockan. Möjligen är 
även figuren närmast till vänster därom ett gjutarmärke, i så fall 
sannolikt tillhörigt någon medverkande gjutaregesäll. Utom de nu 
nämnda gjutarmärkena finnas ytterligare 10 märken. Möjligen 
kunna de avse sockenbor, som ekonomiskt eller på annat sätt med
verkat till gjutningen. 
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Samtidigt med denna funlkitlel synes mäster Pedher ha för 
Orsa kyrka gjutit en mindre ännu bevarad klocka, sannolikt som 
ersättning för den som måst utlämnas vid Gustav Vasas klockupp-
börd samma år. Såväl bokstavstyper som klockans ornering med 
cirkelrunda medaljonger erinrar om kittclns. Något gjutarmärke 
förekommer dock ej på klockan.:! Däremot ingå i slutet av klock-
inskriften de fyra bokstäverna o . m . p . a. De två sista torde vara 
initialer lill gjutarcns namn: Petrus Andree. Däremot är del ovisst 
vad de tvä första skola betyda. Möjligen kunna de fyra lolkas som 
"opus magislri Petri Andree". De återfinnas även på den tidigare 
nämnda lillklockan i Rytterns kyrka, där den tvåradiga svenska 
inskriftens övre rad slutar med bokstäverna c : o : m.4 

Märklig är den snidade träfot, som uppbär kitteln. Den består 
av 8 st. hästliknande djurhuvuden, som två och två gapa mot 
varandra. Gerda Boéthius har velat göra gällande, aft denna fot 
skulle vara betydligt äldre än kitteln och sannolikt från 1300-
eller 1400-talet.5 

Av liknande konstruktion som de bägge nu beskrivna killiarna 
ehuru något större är den kittel, som tillhör Jäders kyrka i norra 
Södermanland, även den ett arbete av mäster Pedher (fig. 3, dia
meter 70 cm, b. ca 22 cm). Liksom Orsa-kitteln har den på ömse 
sidor av överkanten tvenne uppskjutande, fyrkanliga handtag; 
däremot är den nedåt något mera avsmalnande. På elt av dubbla 
linjer begränsat skriftband står en latinsk inskrift av gotiska 
minuskler, diir bokstaven c använts för e. Två bokstäver äro dock 
av majuskeltyp: ett inledande A och G i curatus. Orden skiljas åt 
av små rombformiga figurer ställda på högkant. Inskriften lyder: 

?tntio . bni . m° . b0 . rrriit0 . veni . eanctc . eptrittje . 

Curatue . Öns . tobannce . michaclio. p. a . (gjutarmärke) 

I svensk tolkning: Herrens år 1533. Kom helge Ande. Kyrko
herde herr Johan Mickelsson. Petrus Andree. 

De nu beskrivna dopkittlarna äro alla tre signerade av mäster 

' Utförligt beskriven i M. Amark, Sveriges medeltida kyrkklockor, 1961, 
s. 103, pl. 12 G. 

4 Amark, a. a. s. 97. 
5 Västerås slifl i ord och bild, 1951, s. 418. 
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Fig. 3. Fun tk i t td frän Jäders kyrka. Foto ATA. 
von Jäder. 

Taufkettel in der Kirche 

Pedher, antingen som Rjörksta- och Orsa-kiltlarna genom gjutar
märke eller som Jäder-kitteln med både gjutarens initialer och 
märke. En fjärde kittel i Kila kyrka i närheten av Sala i Väst
manland saknar däremot signering (fig. 4, diameter 46 cm, h. 17 
cm). Den är lägre iin de tre nyssnämnda och saknar även deras 
dekorativa utsmyckning. Denna är inskränkt till den latinska in
skriften runt kitteln, upptill och nedtill begränsad av dubbla linjer. 
Att de två runda handtagen även här, liksom på Björksta-kitteln, 
ursprungligen varit avsedda all utgöra fästen för var sin numera 
försvunnen ring förefaller sannolikt. 

Bokstavstyperna, i gotisk minuskelskrifl, vari även ingår ett 
A i begynnelseordet och ett några gånger återkommande E, båda 
av majuskeltyp, äro betydligt sämre skurna och även slarvigare 
uppsatta än på de tidigare beskrivna killiarna från mäster 
Pedhers gjuteri. Några av bokstäverna, särskilt det inledande A:et, 
äro dock så lika dem som förekomma på mäster Pedhers säkra 
arbeten, att även Kila-kilteln bör kunna betraktas som ett från 
Pedhers gjuteri utgånget arbete. Då kiltelns tillverkningsår 1540 
iir något senare än de tre nyssnämndas från början av 1530-talet, 
är det ju möjligt, alt mäster Pedher icke personligen lagt hand 
vid Kila-kilteln. En klocka i Lundby kyrka invid Västerås, gjuten 
1541 och ulan gjutarens namn eller märke, har även den en täm-
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Pig. Funtkittel från Kila kyrka. Foto Walter Ehn. 
Kirche von Kila. 

Taufkessel in der 

ligen vårdslöst uppsatt inskrift. Klockan kan dock, särskilt genom 
den nyssnämnda, för mäster Pedhers arbeten karakteristiska be
gynnelsebokstaven A, utan tvekan tillskrivas dennes gjuteri. Må
hända har denna Lundby-klocka i likhet med Kila-kitteln till
verkats av någon mindre kunnig gesäll eller arvtagare till mäster 
Pedhers klockgjuleri. Därpå lyder också den lilla figur, som på 
kitteln infogats i inskriften till vänster om det ena handtaget: ett 
likarmat kors, ställt pä en triangel och troligen ett gjutarmärke, 
som i så fall använts av någon av mäster Pedhers medhjälpare 
eller evenluelle efterträdare. Det förekommer eljes icke, så vitt 
jag kunnat finna, på någon klocka eller annat arbele från detta 
Viislerås-gjuteri. 

Den latinska inskriften består av gotiska minuskler uppsatta 
runt kitteln, och orden skiljas av kolonliknande tecken. Den lyder: 

?tnno : bomt : miUiCeimo : quing . (gjutarmärke] 'iriit^etmc» : 

opabrag^eimo : bUJnrtc 

Det andra ordet är en förkortning av genitivformcn domini; det 
niist sista ordet har begynnelsebokstaven o i st. för q, varjämte s 
är satt bakfram. 1 svensk tolkning blir inskriften denna: Herrens 
år det femtonhundrafyrlionde. Henricus. 
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Fig. 5. Funtkiltel från Meddkers kyrka. Foto Wolter Ehn. 
Kircbe von Medåker. 

Taufkessel in der 

I Munktells Herdaminne över Västerås stift uppges en Henricus 
ha varit kyrkoherde i Kila redan 1513. Antagligen har samme 
man några årtionden senare låtit gjuta funtkitteln. För närvaran
de är den placerad på ett enkelt underlag av trä, men sannolikt 
har dess ursprungliga plats varit ovanpå en gammal stenfunt. 

* 

Samtliga nu beskrivna funtkittlar från tidig Vasatid sakna fot 
och ha sålunda etl grytliknande utseende. I den västmanländska 
kyrkan Medåker norr om Arboga finns emellertid en dopskål, som, 
ehuru av väsentligt annat utseende än de egentliga funtkittlarna, 
dock torde böra betecknas som en sådan (fig. 5, diameter 53 cm, 
h. 29 cm). Den står också på en medeltida dopfuntsfot av got
ländsk kalksten. I kyrkans inventarieförteckning är den, enligt väl
villigt meddelande av pastor loci, kyrkoherden Melker Dalborg, 
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Fig. 6, Detalj av funtkitteln från Medåkers kyrka. -
in der Kirche von Medåker. 

Deluil des Fnufkessels 

sålunda beskriven: "Dopskäl av malm. Rund fot, platt skål, stöttad 
av från foten stigande stavar. Ingjuten inskrift, förhöjd. 1600-
talet." Av lig. 6 framgår, att från skalens (iverkant nedhänga två 
fyrkantiga öglor. Den eljes dopfuntliknande pjäsen har alltså 
varit transportabel, och det kan därför vara berättigat att sam
manställa den med funtkittlarna. Dess ringa höjd, 29 cm, visar 
också, att den varit avsedd att ställas på ett underlag. Då skålen 
uppenbart är fiir grund för alt dopbarnet däri på medeltida vis 
skulle ha kunnat neddoppas, har den brukat dateras till en senare 
tid, då bruket alt neddoppa barnet ersatts av den senare allmänt 
använda vattenbegjulningen av barnets huvud. Det har därför 
ansetts, atl denna dopskål skulle kunna vara tillverkad så sent 
som på 1600-talet. En sak gör dock en så sen tillverkningstid 
mindre sannolik, nämligen den inskrift, som inom en enkel, slät 
ram befinner sig på ena sidan av foten. Inskriften är utformad 
med bokstäver av majuskeltyp, en stilsort som allmänt användes 
i kyrkliga inskrifter redan på 1300- och 1400-lalen. Inskriften, som 
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inledes av fyra över varandra ställda punkter och avslutas med 
fyra punkter i korsform, lyder så: 

I l ' O K : 1 0 H ~ E S 

Ett litet I omedelbart ovanför P och ett vågrätt streck mellan 
H och E ange, all man har att göra med förkortningar. Antagligen 
bör man läsa: P (A S T) O R I O H (A N N) E S. 

En Johannes Svenonis, även kallad herr Jöns i Medåker, nämns 
i ett rådstuguprotokoll från Arboga år 1485. Huruvida det är 
denne kyrkoherde, som fått sitt namn på dopkittelfunten, är 
kanske ovisst. Flera präster med det vanliga namnet Johannes 
kunna ju ha funnits i Medåker. Det är ju icke heller bevisat, att 
funten tillverkals för denna kyrka. Vid en biskopsvisitalion i 
Medåker 1541 uppräknas dock bland kyrkoinventarierna även en 
"kopparfunt", som alltså funnits där vid denna tid, sedan hur 

länge är dock omöjligt att avgöra. Omedelbart framför nyss
nämnda inskrift finns ett större monogram, som möjligen kan 
tolkas som JH eller TH; men icke heller delta ger någon säker 
vägledning för dateringen av denna egendomliga dopskål av 
malm. 

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

Mats Åmark: Taufkessel der friihen Vasazeit. 

Als Nebenprodukte der Arbeiten gewisser miftelalterlicher Glockengiesser 
können jene Kessel bezeichnet werden, die von ihnen zur Verwendung bei 
Kindslaufen gegossen wurden. Gewöhnlich waren sie mit Ilandgriffen ver-
sclien, um sie leichter trägen und mit augewärmtem Wasser oben auf den 
Taufstein in den zur Wiulerszeit eiskalten Kirchen steilen zu können. Als 
d u m , iiiu-b I'infiihrung der Reformation, die alle Sitte, den kleinen Täufling 
in den Taufstein oder den Kessel zu lauchen gegen das später allgemein geiible 
Wasseraiifgiessen ausgelauschl wurde, wurden die Taufkessel iiberfliissig. Der 
eine odcr der andere wurde bei Gelegenheit eines Glockengusses einge-
schinolzcn, andere verschwiiuden auf andere Weise. Nur eine kleine Anzahl hat 
sich daher in Schweden bis auf unsere Tage als kirchliche Antiquifäten er
hållen. 
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Von einer Glockengiesserei in der Sladt Västerås, die zu Beginn des 16. 
Jahrhunder t ! im Besitze von Meister Pedher Andree war, sind — ausser einer 
Anzahl von Glocken — auch vier Taufkessel erhalten. Wie seine Glocken, die 
in der 1961 hei-ausgegebenen Arbeit Mats Amarks, Sveriges medeltida Kyrk
klockor, beschricben worden sind, sind Meister Pedhers Taufkessel mit In-
schrillen in goliscbcii Miuuskelslil versehen. Drei von ihnen sind vom Giesser 
signiert : zwei (in den Kirchen von Björksta und Orsa, Abb. 1 und 2) mit 
seinem Giesserzeichen und einer (in der Kirche von Jäder, Abb. 3) sowohl 
mit Giesserzeichen wie mit den Namensinilialen des Giessers p. a. Kin vierter 
lin der Kirche von Kila, Abb. 4) hal keine Signatur, aber die Ähnlichkeit der 
Buchttabentypen mit solchen auf Meister Pedhers iibrigen Arbeiten weisen 
auf den gleichen Meister bin. 

In der Kircbe von Medåker in der Nähe der Sladt Arboga in Västmanland be-
I indel sich ein Kessel von anderem Typus, wie das aus Abb. 5 und 6 hervorgehl. 
Er zeigt keine Jahreszahl und trägt eine stark verkiirzte Inschrift. Die Buch-
slaben, im Majuskeltyp. lassen als wahrscheinlich vermuten, dass dieser eigen-
liimliche Taufkessel älter als die vorher beschriebenen sein durfte. Da er zu 
seiclit ist, um darin ein Kind einzulauchen. ist es nicht unmöglich, dass er ur
spriinglich fiir andere Zwecke und nicht als Taufkessel hergestelll worden war. 
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