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Debatt 

Upplandsfuntarna berättar 

En dopfuntsodyssé runt bland uppländska kyr
kor kan ge en fängslande bild av döpandets väx
lingsrika historia. Fram till 1140-talet sträckte 
sig förstadiet, dvs. med utomhusdop i "levande 
vatten". Då utdelades "det första" sakramen
tet av biskoparna under de fastställda terminer
na vid brunnen på dopkyrkornas förgårdar 
(som t. ex. sannolikt vid sydsidan av S:t Olov i 
Sigtuna). 

Det var den kraftfulla och innovativa Eskil, 
det nordiska ärkebiskopatets primas, som in
förde inomhusdopet och funtarna i Uppland. 
Han mottog av påven 1138 inte bara palliet som 
tecken på det återupprättade ärkebiskopsdömet 
utan alltså också myndigheten att delegera ned 
doprätlcn till församlingskyrkor och deras före
ståndare. 

Dopfuntar började huggas och de allra tidi
gaste placerades vid långhusens absoluta mitt
punkt på podier. Men ganska snart inleddes en 
förskjutning av podierna allt längre mot väster. 
Mittpunkten tycks ha upplättats som för domi
nerande plats lör dopceremonierna i det litur
giska rummet. 

Distributionen av doprätten i Mälarområdet 
skedde nu och femtio år framåt med stor försik
tighet i radiering ut från Sigtuna och Strängnäs 
till socknarna. Men under 1200-talets båda 
första decennier gick en mer frikostig utskänk-
ningsvåg av jus baptizando över Mälarlandska
pen. Delvis som en konsekvens av detta genom
fördes omkring 1220 nästa nedtrappning av 
dopritens dominans i kyrkorna, något som gäll
de hela Nordeuropa. Podierna avskaffades och 
funtarna flyttades ned på golvet, mestadels med 
en förskjutning ytterligare längre mot väster. 
Det är en oförlåtlig försummelse att eventuella 
rester av podiesubstrukturerna och evakue
ringskanalerna aldrig efterspanats vid utgräv
ningarna av romanska kyrkor. 

I och med nedtagningen på golvet höggs fun

tarna efter en ny princip. Skålen, som kom att 
ses snett uppifrån, fick halvsfäroid form och fo
ten förlängdes och förenklades. Podiefuntarnas 
skål, som sågs snett underifrån, hade haft en be
tonad undersida, som kunde förses med bild-
framställningaroch ornamentik. Den "roman
ska standardmodellens" skålfasad var rentav 
bruten i två markanta zoner, en sneddad under
sida och en vertikalt stigande del. Alafuntarna 
med sina brutna skålar bildar de gotländska po
diefuntarnas avslutning. 

Speciellt för exportmarknaden söderut tog 
nu funtverkstäderna på Gotland, som skickligt 
anpassade sig efter nya stilideal och dopmeto-
dcr. fram en golvfunt med halvsfäroid skål och 
reslig fot. Roosval kallade den "Ytterlännäs-
typen". Hökhuvud är det bästa exemplet i 
Uppland på den vanliga modellen och Enåker 
på den fyrlobiga varianten. Paradisfuntarnas 
äldsta typ är ingenting annat än en " 'godronne
r ing" av Ytterlännästypen. 

På 1230-talet kom slutligen den radikala fri
släppningen av doprätten. Alla kyrkor i Norden 
och på kontinenten med rekvisita, liturgiska 
möjligheter och erforderlig prästerlig beman
ning blev på några decennier utrustade med 
detta privilegium och med dopfunt. Bara gles
bygdssocknar utan bofast föreståndare (cura-
tor) på orten tycks ha undan tagits. De gotländs
ka huggarna upplevde nu sin ojämförbara stor
hetstid. Till Uppland levererades inom cn tju-
goårspcriod ett rekordston antal paradisfuntar 
av den äldsta sorlen. Sexton av dem kan identi
fieras. Etl tjugotal bevarade gotiska dopfunts-
fotrester (baser och/eller incllansivt ken) har 
med säkerhet ingått i funtar av denna kategori. 

Efter denna hektiska period avstannar ex
porten från Gotland till Uppland nästan helt. 
Landskapet är i det närmaste komplett utrus
tat. Av de yngre paradisfuntarna kan bara tre 
exemplar från 1200-talets senare del registre-
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ras, alltså Vallentuna, Frötuna och Tuna. Den 
absolut sista leveransen blev Östra Ryd, som är 
en (1836?) renhuggen "Fröjdfunt" från 1400-
talets andra decennium. 

Vid slutet av 1300-talet spreds i Nordeuropa 
en avvikande dopmetod av kort varaktighet. 
Barnet, vilande på förrättarens båda händer, 
sänktes ned i vattnet i liggande ställning. Detta 
gav upphov till de grunda, bredskåliga funtar
na med Knutby, Färentuna och Vaksala som 
goda typexponenter. Därefter återupptogs un
der 1400-talet den traditionella " lodräta" ned-
doppningen med förrättarens grepp om bar
nets överarmar. Ett givet intresse har den nyss
nämnda bredskåliga "liljeträdsfunten" från 
Knutby. Kanske har den tjänat som modell för 
de mångtaliga "uppsvenska nodfuntarna" från 
1400-talets första fjärdedel. 

Med besvikelse läser man Ann Catherine 
Bonniers presentation av vad hon kallar de 
"folkungatida" dopfuntarna i doktorsavhand
lingen Kyrkorna berättar. Uppbuds Kyrkor 1250— 
1350. Redan hennes inledande påstående om 
meddtidsfuntarna, att "få hållpunkter" finns 
för deras datering, är förvånande. Genom de
ras förkrossande stora, välregistrerade nume
rär och deras regelmässiga typförvandlingar 
kan de i stället tidsbestämmas ganska exakt. 

Ännu mer häpen blir man över Ann Cathe
rine Bonniers privata dateringar. Som äldre 
"folkungatida" räknar hon de sexton Alafun-
tarna, tillsammans med de fyra "bågfrisfun-
tar' ' , som inkluderas i gruppen av henne. Dessa 
är alla med säkerhet huggna före 1225 och fler
talet har paraderat på podier. Ett exemplar av 
Alaluntarna pryds av mästartillknutna skulp
turhuvuden och kan dateras nästan på året, om 
hypoteserna håller. Det är Frösthult, som med 
stor sannolikhet huggits strax efter 1213 eller 
1215 av en konstnärligt högtstående "Calcarius 
I I I " (se Fa 1972, s. 110-112). 

Som "något yngre folkungatida" räknas vi
dare de många paradisfuntarna, som nästan 
genomgående tidssätts till "1200-talets senare 
del—1300-talets förra d d " . Men bara de ovan
nämnda tre varianterna kan med säkerhet föras 
till 1200-talets senare del. Den egentliga impor
ten av paradisfuntar till Uppland skedde före 
kung Valdemars tid, alltså mellan 1230-talet 
och seklets mitt. 

Dessa feldateringar är i och för sig beklagliga 
men blir katastrofala, när de utnyttjas av Ann 
Catherine Bonnier i hennes historieskrivning 
rörande Upplandskyrkornas och socknarnas 
tillkomst. "Dopfuntarna har jag ansett vara av 
betydelse för kyrkornas dater ing" förklarar 
hon inledningsvis och detta är en bedömning 
som inte får förekomma i seriös forskning. 
Dopfuntar kan som regel bara indikera när 
inomhusdop inletts i en kyrka. Hur snett det 
går visar t. ex. hennes datering av kyrkan i 
Roslags-Bro. Eftersom byggnaden har en Ala-
funt, skriver hon "kan denna inte ha uppförts 
förrän under senare hälften av 1200-talet". 
Men Alafunten i fråga är en podiefunt, som 
huggits cirka 1215—20. Och om Tensta skriver 
hon att dess funt (av tidig paradistyp) ' 'visar att 
kyrkan invigts under folkungatiden". Av ytter
ligare trettio kyrkor med Gotlandsfuntar be
tecknas halva antalet av henne som givet och 
andra hälften som sannolikt "folkungatida" 
byggnader, " i sin helhet uppförda" under den
na period. Enligt denna dateringsmetod skulle 
Linköpings domkyrka ha uppförts och invigts 
1241. Det året tog biskopsmötet i Skara doprätt 
och doppenning från Larskyrkan i staden i frå
ga och gav denna inkomstbringande förmån till 
domkyrkan, som därvid skaffade sig en egen 
funt. Som bekant döptes det ju ännu på 1200-
talet bara i en kyrka på en ort, även i storstäder 
som Rom och Köln. 

Fatal är slutligen också dateringen av kyrkor 
och sockenbildningar med utgångspunkt från 
om funtarna har eller saknar uttömningshål. 
Ann Catherine Bonnier föreställer sig att såda
na evakueringskanaler borrades genom funtar
na och ner i kyrkbottnarna ända fram till fol
kungatidens början. I verkligheten var funtar
na genomdragna av dessa så länge de var fast 
installerade inventarier i kyrkorna, alltså mon
terade på podier. Under en övergångstid och 
tydligen bara i enstaka kyrkor borrades ett hål i 
golvet, när funtarna flyttats ned på detta. Re
dan omkring 1220 började i varje fall gotlän
ningarna att leverera exportfuntar utan hål. 
Men vid 1800-talets början återupptogs håltag
ningen på meddtidsfuntarna. Fram till dess 
hade sådana hållits i relativ helgd. De luteran
ska kyrkorna i Nordeuropa började då sälja 
bort dem och skålarna försågs med hål, när de 
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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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