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apterades som blomsterurnor och vattenhoar. 
Det är av vikt att hos senromanska skålar skilja 
denna sentida håltagning från den primära. 

Oscar Reutersvärd 
Kraftstorg 6, S-223 50 Lund 

Dopfunt, doprätt och källkritik 

Med stigande förvåning har jag tagit del av pro
fessor Oscar Reutersvärds kritik av min av
handling. Inte därför att jag anser den stå över 
all kritik — som varje sann forskare vill jag na
turligtvis få mina resultat uppmärksammade 
och diskuterade — utan därför att professor 
Reutersvärd inte bemödat sig om att försöka ve
derlägga mina hypoteser. I stället presenterar 
han påståenden och insinuationer av typen 
"som bekant", " i verkligheten var . . ." osv, 
något som har föga att göra med en vetenskap
lig diskussion. Det är dessutom beklagligt att 
han inte läst rätt innantill och att han därför 
upprepade gånger felciterar mig. 

Men låt oss börja från början! Professor Reu
tersvärd tecknar en bild av dopets och dopfun
tens äldsta historia i Sverige, vilken i mycket 
förefaller rimlig. Säkert har man under mis
sionstiden döpt utomhus, säkert har dopfuntar 
med på undersidan dekorerad cuppa stått på 
podier. Men vad vet man egentligen om doprät
ten? Och vilken grund finns det för att datera 
olika typer av dopfuntar på det ena eller andra 
sättet? 

I själva verket finns det inga skriftliga källor 
som klargör de medeltida dopförhållandena i 
Uppland eller ens i Sverige. Professor Reuter
svärd och jag måste därför utgå från samma 
källmaterial, nämligen dopfuntarna själva. Det 
enda som någorlunda säkert kan sägas om 
dessa är att de tillverkats vid olika tidpunkter. 

Professor Reutersvärd hävdar — i polemik 
mot mig — att dopfuntarna endast kan visa när 
man började döpa inomhus i en viss kyrka och 
att doprätten delegerades till sockenkyrkorna 
ännu långt in på 1200-talet. För mig är det dock 
självklart att med begreppet "sockenkyrka" 
förutsätta en kyrka som tillhandahåller dop 

(samma uppfattning hos Smedberg 1973, s. 12). 
Dopet var ju det första och grundläggande sak
ramentet (KL, artikeln Dåp, sp. 413), själva för
utsättningen för att man skulle bli delaktig i den 
kristna gemenskapen. Enligt den kanoniska 
rätten skulle dopet — om det inte rörde sig om 
nöddop — ske i kyrkan och förrättas av dess 
kyrkoherde (Ericsson 1967, s. 42 ff). Men även 
av praktiska skäl är det troligt att doprätten de
legerats så snabbt som möjligt — när ett helt 
landskap officiellt antog den nya religionen 
kunde inte en ensam missionsbiskop hinna 
med att döpa alla vuxna och dessutom de barn 
som föddes. 

renligt Oscar Reutersvärd är det vidare "all
mänt bekant" att endast en kyrka i större orter 
hade doprätt ännu på 1200-talet. I så fall får 
man förmoda att Uppland var ett föregångs
land i detta hänseende! I Sigtuna har man på
träffat vad som tolkats som ett dopfuntsfunda-
mcnt invid tornbågen i den tidiga S:t Pers kyrka 
(Redelius 1975, s. 60, 66), och från lämningar
na av S:ta Gertrud härstammar ett fragment av 
en av de äldsta funttyperna som är kända i Sve
rige (daterat till 1100-talets andra fjärdedel i 
Andersson 1975, s. 73). Ytterligare två roman
ska dopfuntar från kyrkor i staden står nu i den 
forna klosterkyrkan (Strömsten & Svanberg 
1976, s. 20). 

Som ett belägg lör sitt påstående hänvisar 
professor Reutersvärd till 1241 års brev om för
hållandena i Linköping (DS 305). I detta klagar 
församlingsbor över att inferiorem eccksiam diele 
civitatis, dvs. S:t Lars, berövats något som kallas 
bapttstertum. Arkebiskopen och biskoparna vid 
kyrkomötet fastställer dock att denna förmån 
skall tillhöra domkyrkan, samtidigt som de be
kräftar de kyrkliga stiftelser, prebendor, som en 
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föregående Linköpingsbiskop fått påvens stad-
lastelse av. Någon dopfunt nämns inte i brevet, 
och att domkyrkan skulle ha skaffat en sådan 
vid denna tid är professor Reutersvärds egen 
slutsats. Detta är mindre sannolikt, bl. a. därför 
att domkyrkan inte hade någon egen försam
ling (Schuck 1959, s. 214 f. not 33). S:t Lars var 
stadens enda församlingskyrka, och brevet kan 
inte användas som belägg för Oscar Reuter
svärds påståenden. Det enda som kan utläsas är 
att baptisterium var en ekonomisk tillgång, som 
med tanke på prebendorna kan förmodas ha 
haft med uppbyggandet av domkapitlet att göra 
(om detta, se Schuck 1959, s. 401 fl). 

Så långt om doprätten. Innan jag går närma
re in på dateringen av de uppländska medd
tidsfuntarna, vill jag framhålla att de utgör ett 
källmaterial som inte bara är av konsthistoriskt 
intresse. Genom att drygt 160 dopfuntar — från 
cirka 175 kyrkor — finns bevarade i mer eller 

Gotländsk dopfunt av Ala-typ i Valö kyrka, Upp
land. Foto ATA. 

mindre komplett skick, är materialet mer re
presentativt än många andra typer av medelti
da källmaterial. Ofta är en dopfunt det äldsta 
kyrkliga föremål som bevarats i en socken, vil
ket är en av de omständigheter som jag tagit 
fasta på. 

Det är uppenbart att dateringen av dopfun
tarna är av central betydelse, om man vill an
vända sig av dem för att tidfasta olika företeel
ser. Av denna anledning har jag valt att inte i 
onödan försöka precisera funtarnas ålder, utan 
ger dem i stället ganska vida tidsramar. I mot
sats till Oscar Reutersvärd anser jag nämligen 
att de är svåra att datera, eftersom dateringen 
måste ske på stilistiska grunder, och det finns få 
hållpunkter för en sådan datering. Om det se
dan finns en dopfunt eller femtio är från denna 
synpunkt ointressant. 

De dopfuntar professor Reutersvärd tar upp 
till diskussion är de gotländska funtar som ex
porterats till Uppland, framförallt under 1200-
talet. Det rör sig om två huvudtyper: Ab-funlar, 
vilkas cuppa vanligen är odekorerad och har 
bruten profil, och paradisfuntar, vilkas bägarfor-
made cuppa pryds av en godronnering (därav 
namnet mussdeuppa). 

Dessa dopfuntstyper kännetecknas mer av 
sin form än av sin utsmyckning och är mycket 
svåra att datera, eftersom det inte finns några 
lasta utgångspunkter för tidsbestämningen. 
Johnny Roosval har tagit fasta på den stilrena 
karaktären hos dessa i princip outsmyckade 
funtar och däri sett en motsvarighet till den 
ligurlösa, "ikonoklastiska" tendensen i den 
gotländska arkitekturen. Denna arkitekturstil 
ansåg han kulminera cirka 1260 för att försvin
na cirka 1300 (Roosval 1918, s. 199). Rune Nor
berg har uppmärksammat samma fenomen, 
som han kallar klassicism, och fört dessa funt-
typer till perioden 1200-talets mitt och senare 
hälft, men påpekar att de även kan ha tillverkats 
under följande århundrade (Norberg 1944, s. 
22 f) . En sen variant av paradisfuntarna (i 
Strängnäs) daterar han rentav till 1300-talets 
slut eller cirka 1400 (Norberg 1944, s. 23). 

I min avhandling dateras /Ma-funtarna och 
paradisfuntarna till folkungatiden, alltså till 
hundraårsperioden från 1200-talets mitt till 
mitten av 1300-talet, med Ala-funtarna som de 
äldsta. Om Oscar Reutersvärd blir häpen över 
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denna min "pr ivata" datering, har han uppen
barligen inte tagit del av dessa båda forskares 
uppfattning. Detta är desto mer förvånande, 
eftersom de har sysslat mycket med dopfuntar 
och är kända för detta. Johnny Roosval ägnade 
ju större delen av sitt liv åt den gotländska kons
ten och kan inte förbises i ett sammanhang som 
detta. Om professor Reutersvärd vill placera 
Ala-funtarna till tiden före 1225 och de flesta 
paradisfuntarna före 1200-talets mitt, måste 
han ta på sig bevisbördan för detta. 

Ett annat exempel på professor Reutersvärds 
tvärsäkra dateringar är dopfunten i Frösthult, 
som han kan datera "nästan på året, om hypo
teserna håller". Det var just det. Eftersom det 
är frågan om hypoteser, finns det väl all anled
ning att yttra sig med en viss försiktighet? 

För att försöka datera dopfuntarna utan att 
ta till ett subjektivt tyckande, har jag i min av
handling — så långt möjligt — klassificerat 

dem med utgångspunkt från om de har ett hål i 
cuppans botten eller inte. Aven detta har väckt 
professor Reutersvärds löje, och han tycks tro 
att jag vilsdetts av blomsterurnor och vatten-
hoar. Det är dock ett sedan länge konstaterat 
fenomen att de äldsta svenska dopfuntarna är 
försedda med ett uttömningshål för dopvattnet 
(se Roosval 1918, s. 202 f; Tynell 1913-1921, s. 
150; Norberg 1944, s. 8; Hallbäck 1965, s. 7 f) . 
Detta anses bero på att dopvattnet förvarades 
direkt i funten och därför lätt kunde tömmas 
ned i vigd jord via bottenkanalen. Senare över
gick man till att placera en kopparkittel i cup
pan, vilken kunde lyftas ur och tömmas i en pis-
c ina(KL, artikeln Dopfunt, sp. 244). Detta un
derlättade också uppvärmande av vattnet vin
tertid (Fåhraeus 1974, s. 26 f). 

Beträffande uttömningshålens försvinnande 
ansluter jag mig till uppfattningen att detta 
beror på ett förändrat hanterande av själva dop-

Gotländsk paradislunt med musselcuppa i Stock
holms-Näs kyrka (Kungsängen), Uppland. FbloATA. 

Gotländsk dopfunt i Fröslhulls kyrka, Uppland. 
Foto ATA. 

Förmannen 83 (1988) 



182 Debatt 

vattnet, medan Oscar Reutersvärd anser att 
bottenkanaler användes så länge funtarna stod 
på podier. J ag har svårt att se logiken i detta. 
Aven en dopfunt utan uttömningshål kunde väl 
stå på ett podium? 

De fullt utbildade paradisfuntarna saknar 
uttömningshål, men Ala-funtarna är uppen
barligen en övergångstyp härvidlag, eftersom 
de förekommer både med och utan uttöm
ningshål, vilket redan Johnny Roosval observe
rat. Han har påpekat, att förändringen i bruket 
måste ha ägt rum under 1200-talet och i alla 
händelser före år 1300, eftersom en gotländsk 
dopfuntsfot med detta årtal (i Nationalmuseum 
i Köpenhamn) saknar bottenkanal (Roosval 
1918, s. 203). 

På Gotland finns det Ala-funtar i en rad 
kyrkor som byggts under decennierna strax 
före och efter 1250. Det visar sig att dopfuntar
na i de äldre av dessa kyrkor har uttömnings
hål, medan de i de yngre saknar sådant (se Bon
nier 1987, s. 116 och där angiven litteratur). J ag 
anser det därför sannolikt att seklets mitt bör 
ses som en vändpunkt i detta avseende, vilket 
också antagits när det gäller dopfuntar på fast
landet (Hallbäck 1965, s. 7 f) . 

Resonemanget om uttömningshål blir sär
skilt viktigt beträffande de dopfuntar som till
verkats i Mälarlandskapen, eftersom di' har få 
utmärkande drag och eftersom deras äldsta for
mer förefaller att leva kvar länge (Norberg 
1944, s. 18; Nordström 1967, s. VIII). För att 
över huvud taget kunna datera dessa uppländ
ska funtar, har det synts mig angeläget att finna 
en objektiv utgångspunkt, och jag daterar dem 
därför på grundval av om de har uttömningshål 
eller ej. Naturligtvis går det inte att fastställa 
om förändringen i hanteringen av dopvattnet 
ägt rum samtidigt i alla stift. 

Med tanke på det dåliga utgångsläget går det 
att argumentera för och emot dateringen av 
varje medeltida dopfunt. Jag har dock noterat 
att Oscar Reutersvärd inte kommenterat, att 
jag i min avhandling föreslagit en annan och 
senare datering än han av de senmedeltida dop
funtar som han kallar nodfuntar (Bonnier 1987, 
s. 43). Han har kanske missat det? J ag återkom
mer gärna till en diskussion om detta! 

Så långt dateringen av dopfuntarna i Upp
land. Professor Reutersvärd har dock även op

ponerat sig emot det sätt på vilket jag använt 
mig av mitt material, och det är enligt min 
mening av större allmänt intresse. 

Jag har ägnat ett helt kapitel i min avhand
ling — 33 sidor — åt svårigheterna att datera 
medeltida kyrkoarkitektur, särskilt i de fall då 
kyrkorna inte har några stilistiskt bestämbara 
drag (Bonnier 1987, s. 126-158). I likhet med 
tidigare forskare som arbetat för inventerings
verket Sveriges Kyrkor använder jag mig i sådana 
fall av triumfkrucifix, Mariabilder och dopfun
tar som ett indicium på den tidpunkt som kyr
kan i fråga invigts. Även i våra dagar är det ju 
naturligt att förse en nybyggd kyrka med nöd
vändiga inventarier, liksom att byta ut äldre 
föremål i samband med en större restaurering. 
J ag har inte blundat för de källkritiska problem 
som uppstår när man vill tillämpa ett sådant 
synsätt på äldre tider (Bonnier 1987, s. 130). 
Tvärtom lämnar jag i detta kapitel många 
exempel på hur svårt det är att datera kyrko
byggnaderna, även när det finns bevarade 
skulpturer och dopfuntar. 

Min syn på dopfuntarnas betydelse i detta 
sammanhang framgår inte klart av Oscar Reu
tersvärds citat, eftersom han endast återger en 
del av tankegången i det avsnitt där jag redogör 
för metoderna i avhandlingen (Bonnier 1987, s. 
49). När professor Reutersvärd sedan vill visa 
hur " sne t t " det gått för mig, hänvisar han till 
min diskussion om åldern på kyrkan i Roslags-
Bro. Här har han läst slarvigt innantill! När jag 
stannar för att den troligaste byggnadstiden är 
senare hälften av 1200-talet, gör jag det inte på 
grund av kyrkans Ala-funt — vilket Oscar Reu
tersvärd vill göra gällande — utan därför att 
mussdeuppan från cn paradisfunt sitter inmu
rad i kyrkans gavel och därför att både ett tri
umfkrucifix och en Mariaskulptur från denna 
tid finns bevarade. Detta framgår tydligt av 
min text (Bonnier 1987, s. 149). 

På samma sätt felläst och felciterad är jag, 
när det gäller kyrkan i Tensta. Ingen forskare 
har någonsin ifrågasatt kyrkans datering till 
folkungatiden. Meningarna går dock isär i frå
ga om när under denna hundraårsperiod som 
kyrkan byggts. I detta sammanhang nämner 
jag dess dopfunt — men inte för att "visa att 
kyrkan invigts under folkungatiden", vilket 
professor Reutersvärd påstår. Tvärtom påpekar 
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jag, att inte heller dopfunten kan lämna något 
närmare besked om kyrkans ålder, eftersom 
dess datering inte kan preciseras (det rör sig om 
en paradisfunt). För en gångs skull finns det 
dock en bättre möjlighet att ta reda på kyrkans 
ålder, nämligen genom en dendrokronologisk 
analys av dess takstolar (Bonnier 1987, s. 192). 

Det andra sammanhang, där jag använt mig 
av dopfuntarna, är för att få en indikation på 
när man erhållit en sockenkyrka i ett visst om
råde. En bevarad dopfunt är nämligen enligt 
min mening det första säkra tecknet på att en 
socken föreligger. Här är mina "feldateringar 
. . . katastrofala", om man far tro professor 
Reutersvärd. Något exempel på detta anför han 
dock inte, och man får inte heller veta, att mitt 
resultat — att sockenbildningen skett senare i 
norra Uppland än i södra delen av landskapet 
— får stöd av annat källmaterial. Jag anser själv 
att mitt resonemang om socknarnas tillkomst 
inte är invändningsfritt, men jag har redogjort 
för eventuella felkällor (Bonnier 1987, s. 225 
ff.). Jag ser gärna att denna fråga diskuteras vi
dare, särskilt från arkeologiskt håll. 

Oscar Reutersvärd har upprörts över mina 
dopfuntsdateringar, eftersom de inte överens
stämmer med hans. Men jag tror att vi också 
har olika uppfattning om hur man bör bedriva 
konsthistorisk forskning. Professor Reuter
svärd intresserar sig särskilt för stilimpulser och 
stilutveckling, vilket lätt blir ett självändamål, 
om man inte använder det för att belysa en frå
geställning. Vad mera är, han ifrågasätter inte 
sina resultat — utan uttalar sig "med säker
he t" — och använder sig av analogislut. Vidare 
har han inte någon hög tanke om företrädare 
för andra discipliner — medeltidsarkeologerna 
begår "en oförlåtlig försummelse", och teolo
ger och rättshistoriker förefaller inte tillfrågade. 

Själv är jag inte intresserad av dateringen av 
dopfuntar eller kyrkor i sig, utan av vad det kan 
säga om ett historiskt skeende eller en historisk 
situation. Därför har jag försökt att redovisa 
mina utgångspunkter, för att även forskare som 
inte är konsthistoriker skall kunna använda sig 

av dem. En kritisk inställning till källmaterialet 
är enligt min mening mer värd än en aldrig så 
exakt datering — om den inte kan styrkas. 

Avslutningsvis vill jag säga, att jag gärna 
fortsätter denna diskussion — men i en annan 
ton och på en annan nivå än den som Oscar 
Reutersvärd valt. 
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