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I det nuvarande Sverige finns drygt 1300 medel-
tida dopfuntar bevarade, varav större delen är
utförda i sten under den romanska perioden
(Svanberg 1995, s. 123). I Linköpings domkyrka
finns dock en praktfull dopfunt som skiljer sig
från mängden, både vad gäller ålder och material,
då den är senmedeltida och dessutom utförd i
brons (fig. 1). Syftet med den här uppsatsen är
att studera bronsfunten i Linköpings domkyrka
vad gäller stil, ikonografi och teologisk innebörd
samt sätta den i relation till övriga bevarade me-
deltida metallfuntar i det nuvarande Sverige.
Särskilt intressant är frågan om vad dopfuntens
form, ikonografi och placering tillsammans med
den medeltida dopliturgin kan säga oss om me-
deltidens dopsymbolik och dopceremonins ut-
förande. Av stort intresse är därför det medelti-

da dopformulär från Linköpings stift som ingår
i det år 1525 tryckta Manuale Lincopense. Den ut-
gåva av Manuale Lincopense som används här är
Joseph Freisens (Freisen 1904).

Dopfuntens härkomst och stil
Linköpingsfunten anges av Åke Nisbeth vara ett
importarbete från den nordtyska staden Lübeck
(Nisbeth & Estham 2001, s. 57). I Nordtyskland
rådde det brist på sten och därför utvecklade
man i stället bronsgjutningstekniken, då brons
gick att få tag i billigt från det malmrika bergs-
området Harz. Lübeck var ett viktigt centrum
för bronsgjutning ända fram till reformationen
och hade en rik produktion av allt från grytor till
dopfuntar. Vår inhemska bronsgjutning under
medeltiden var dock av ytterst blygsam art och
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främst inriktad på nyttoföremål som kärl och
kyrkklockor (Mundt 1908, s. 71; af Ugglas 1943,
s. 62, 89).

Linköpingsfunten är inte försedd med nå-
gon text som uppger namnet på gjutaren, men
däremot finns ett skarpt inskuret bomärke på en
av klackarna till locket. Detta är troligen gjuta-
rens signatur. För närvarande håller Åke Nisbeth
i samarbete med nordtysk expertis på att identifie-
ra bomärkets innehavare. Att Linköpingsfunten
är tillkommen under gotisk tid syns framför allt
på de spetsiga bågställningar med gotiskt mas-
verk och bladornament som pryder funtens cup-
pa. Liknande former kan vi t.ex. se i bågställ-
ningarna i Linköpings domkyrkas gotiska blind-
arkader som fullbordades i början av 1320-talet.
Tidigare har inte Linköpingsfunten kunnat da-
teras mer exakt än till 1400-talets första hälft
(Nisbeth & Estham 2001, s. 55). Då tidens brons-
gjutare brukade hämta förlagor till skulpturerna
på sina arbeten från samtida bildhuggare vill
dock den tyske forskaren Klaus Lutze, genom
att jämföra bronsfigurerna på Linköpingsfunten
med träfigurer i ett antal nordtyska altarskåp,
datera funten till omkring år 1420 (Lutze 2003,
opublicerat manus). Lutze håller för närvarande

på att sammanställa översiktsverket Die metalle-
nen Taufbecken des Mittelalters, som kommer att ta
upp hela Europas bestånd av metallfuntar.
Lutze har givit mig tillgång till delar av sitt ma-
nuskript.

Tyvärr finns inga uppgifter om exakt när Lin-
köpings domkyrka införskaffade den nya brons-
funten eller hur dess föregångare såg ut. I ett av-
latsbrev utfärdat år 1412 av kardinaler vid den
romerska kurian för Linköpings domkyrka står
att avlat ges till den »som besöker dopfunten
under vespern veckan efter påsk» (Nisbeth &
Estham 2001, Bilaga A, s. 275), men vilken dop-
funt det handlar om framgår inte. Om vi går ef-
ter Lutzes datering kan vi, genom biskopsläng-
den för Linköpings stift, sluta oss till vilken bis-
kop som kan ha varit inblandad vid införskaf-
fandet. Knut Bosson var biskop 1393–1436, allt-
så hela 43 år, och om honom vet vi bl.a. att han
tog aktiv del i planeringen av det stora korbyg-
get som påbörjades år 1408 (Schück 1959, s. 93
ff). Sannolikt kom man i samband med det stor-
slagna korbygget på tanken att införskaffa en ny,
lika praktfull dopfunt.

Liksom hos ett antal medeltida dopfuntar på
Gotland är Linköpingsfuntens cuppa åttasidig.
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Fig. 1. Bronsdopfunten från 1400-ta-
let i Linköpings domkyrka med sitt
nuvarande fotparti från år 2003. Foto
förf . —The 15th century bronze bap-
tismal font of Linköping Cathedral
with its present foot, dating from
2003.
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Talet åtta var ytterst symbolladdat under me-
deltiden och ännu längre tillbaka i tiden, och
den åttasidiga formen förekommer även i de forn-
kyrkliga baptisteriernas plan. Redan på 300-ta-
let talade kyrkofadern Ambrosius om den åtton-
de dagen som dagen för Kristi uppståndelse och
om talet åtta som symbolen för den andliga på-
nyttfödelsen. Då dopet redan under de första år-
hundradena sågs som en andlig pånyttfödelse
utan arvsynd är det inte så konstigt att det tidigt
kom att förknippas med talet åtta (Dölger 1934,
s. 160–178). Denna syn på dopet framkommer
även tydligt i Manuale Lincopenses dopritual. Det
talas t.ex. om »det nya återskapandets bad»,
»det andliga återskapandet» och »återskapan-
dets vatten» (Freisen 1904, s. 10, 12, 15).

I den bön som prästen bad vid smörjandet av
barnets huvud med chrisma (balsamblandad olja)
i slutet av dopakten framkommer tanken om den
andliga pånyttfödelsen och avtvättningen av arv-
synd särskilt tydligt. Bönen lyder i svensk över-
sättning ungefär så här: »Den allsmäktige Guden
och Fadern till vår herre Jesus Kristus, han som
återskapade dig ur vattnet och som genom den
helige Ande gav dig förlåtelse för alla dina syn-
der, smörjer själv in dig med hälsans smörjelse
för evigt liv i vår herre Jesus Kristus namn. Amen»
(Freisen 1904, s. 21). Denna dopsyn som betonar
dopet som en andlig pånyttfödelse brukar kallas
»den johanneiska dopläran», medan den doplä-
ra som i stället lägger tonvikten vid dopet som en
död och uppståndelse med Kristus brukar kallas
»den paulinska dopläran» (Eriksson 1976, s. 85).

Cuppan har höjden 56 cm och diametern 94
cm. Dess bredd och djup tyder på att den var
tänkt att användas för det dopskick då barnet
sänktes ned under vattnet (immersio).

I Manuale Lincopenses dopritual är det också
mycket riktigt immersio som förordas. I instruk-
tionerna till prästen står att barnet skall döpas
med tre nedsänkningar i Faderns, Sonens och
Andens namn (Freisen 1904, s. 18 f). Denna for-
mel går tillbaka ända till det första kända dop-
formuläret som finns beskrivet i kyrkoordning-
en Didache från omkring år 60. Under senme-
deltiden blev det visserligen allt vanligare att dö-
pa barnen genom antingen vattenösning (infu-
sio) eller begjutning av dess huvud med vatten
(aspersio), men som vi sett visar både cuppans

storlek och Manuale Lincopenses dopritual på att
immersio med största sannolikhet var praxis vid
de dop som förrättades i Linköpings domkyrka
under senmedeltiden. Visserligen kunde särskil-
da dopfat placeras över cuppan för att underlät-
ta dop genom infusio/aspersio (Källström & Ask-
mark 1948, s. 32), men räkenskaperna för Lin-
köpings domkyrka visar att man så sent som år
1589 fortfarande använde sig av en dopvattens-
kittel (Nisbeth & Estham 2001, s. 55).

De hålförsedda klackarna överst på cuppan
visar att Linköpingsfunten varit försedd med ett
lock. De flesta dopfuntar under medeltiden var
försedda med lock för att skydda dopvattnet som
ansågs besitta ytterst starka krafter. Dessa kraf-
ter nedkallades över dopvattnet vid en särskild
invigningsceremoni, benedictio fontis, som ägde
rum vid påsk och pingst. Detta har sin upprin-
nelse i att fornkyrkans katekumener döptes en-
dast vid dessa tillfällen. Benedictio fontis finns
t.ex. beskriven i Hemsjö kyrkas handskriftsma-
nuale från Skara stift, men nämns däremot inte
i Manuale Lincopense. Dock måste invigning av
dopvattnet ha skett även i Linköpings stift, och
då de medeltida dopformulär som finns bevara-
de från den uppsaliensiska kyrkoprovinsen upp-
visar en långtgående likformighet (Martling
1992, s. 277), kan vi anta att benedictio fontis gick
till på liknande sätt i de olika stiften. I stora drag
gick ceremonin till så att den helige Ande ned-
kallades över vattnet genom att prästen uttalade
böner och exorcistiska besvärjelser samt gjorde
korstecknet över vattnet. Invigningsceremonin
slutade med att prästen under läsandet av sär-
skilda välsignelsetexter hällde några droppar chris-
ma (chrisma eller oleum sanctum var den av de tre
heliga oljorna som användes för vigning av per-
soner och föremål) i vattnet, som sedan var fär-
digt att användas vid dop. Vid den invigning
som ägde rum natten mot påskdagen nedsänk-
tes påskljuset tre gånger i dopfunten (Eriksson
1976, s. 80 ff).

När dopvattnet skulle förnyas var det viktigt
att det rann ned i vigd jord, och därför är ett stort
antal medeltida dopfuntar försedda med någon
form av uttömningskanal. I botten på Linkö-
pingsfuntens cuppa finns ett hål som möjligen
kan ha varit tänkt att fungera som uttömnings-
kanal, men kritrester på cuppans insida visar att
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man inte använde sig av denna. I stället förvara-
des dopvattnet i en till cuppans hålighet anpas-
sad dopvattenskittel, något som blev allt vanli-
gare under senmedeltiden (Norberg 1958, s. 243 f;
Nisbeth & Estham 2001, s. 54 f). Locken, invig-
ningsceremonierna, uttömningskanalerna och
dopvattenskittlarna visar vilken betydelse man
tillmätte dopvattnet, och hur viktigt det var att
handskas med det på rätt sätt.

Linköpingsfuntens ursprungliga fotparti finns
inte bevarat, men var med största sannolikhet av
samma material som cuppan. Det är oklart när
fotpartiet försvann, men en möjlighet är att det
förstördes i någon av de två bränder som drabba-
de domkyrkan under 1500-talet (Nisbeth & Est-
ham 2001, s. 54). De kraftiga tapparna nedtill på
cuppan tyder på att den har burits upp av fyra fri-

stående figurer, kanske i form av änglar eller de
fyra evangelisterna. I Nordtyskland finns flera
exempel på bronscuppor som bärs upp av ängla-
lika figurer (t.ex. funtarna i domkyrkan, S:t Ägi-
dienkirche och S:t Jacobikirche, alla i Lübeck).

I början av 2000-talet genomfördes en om-
fattande renovering av Linköpings domkyrka
och i samband med denna, närmare bestämt år
2003, fick dopfunten sitt nuvarande fotparti.
Detta är utfört i brons och består av genom-
brutna geometriska former. Fotpartiet är en do-
nation från Stiftelsen professor B. Risbergs do-
nationsfond och ritat av domkyrkoarkitekt
Kerstin Barup (2003-04-24, §5, Projekterings-
gruppen för Linköpings domkyrkas renovering,
Linköpings domkyrkoförsamling).
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Fig. 2. Cuppans framställning av Kristi dop. Foto förf. —The Baptism of Christ as depicted on the bowl.
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Dopfuntens bildprogram
Två av cuppans åtta sidor upptas av flerfiguriga
scener, medan övriga sex upptas av vardera två
mansfigurer. Figurerna skiljs åt av enkla sträv-
pelare. Cuppan och ornamenten är gjutna i ett
stycke, medan figurerna är gjutna var för sig och
därefter fastnitade på cuppan. 

Den viktigaste scenen är tveklöst den som
föreställer Kristi dop (fig. 2), då denna händelse
redan från kyrkans allra första tid sågs som ur-
typen för alla senare dop. Kristi dop är ett av de
vanligaste motiven på medeltida dopfuntar.
Själva dopfunten kan också ses som en symbol
för Jordanfloden i vilken Kristus döptes (Dahlby
1999, s. 126). I Linköpingsfuntens dopscen ser
vi Kristus tillsammans med två män, vilka före-
ställer Johannes döparen och en assisterande
ängel. Kristus står naken i floden och det virv-
lande vattnet når honom en bit ovanför knäna.
Med sin vänstra hand skyler han sig och med sin
högra tecknar han den latinska välsignelseges-
ten (Benedictio latina). På stranden till vänster
om Kristus står Johannes döparen, som i de fyra
evangelierna beskrivs som Kristi förelöpare, och
öser vatten över honom. På Linköpingsfunten
är Johannes döparen framställd med både läng-
re hår och skägg än Kristus, något som tydligt
framhäver hans asketiska livsföring. Vidare bär
han en lång klädnad med ett slags rutmönster,
vilket sannolikt skall föreställa den kamelhårs-
dräkt som beskrivs i evangelierna enligt Markus
och Matteus. På Kristi högra sida står ängeln och
håller fram hans livklädnad. I dopframställning-
ar från och med 400-talet finns ofta denna äng-
el med som håller fram Kristi klädnad (Schiller
1966, s. 142). Ängeln och Johannes döparen bär
graverade glorior med ett mönster liknande en
stjärna inuti, medan Kristus bär en i relief gjuten
korsgloria. 

Intressant i Linköpingsfuntens framställning
av Kristi dop är att Johannes döparen här öser
vatten över huvudet på Kristus med en kruka.
Detta åskådliggör den förändring i dopskicket
från immersio till infusio/aspersio som skedde un-
der senmedeltiden. Under 1300-talet börjar en
förändring i dopframställningarna märkas från
att Johannes döparen håller sin hand på Kristi
huvud till att han öser vatten över honom med
en mussla eller sin hand (Norberg 1958, s. 241;

Schiller 1966, s. 151). Som vi sett tycks dock
Linköpingsfuntens cuppas storlek vara anpassad
för immersio och detta dopskick förordas också i
Manuale Lincopenses dopritual. Här skall vi dock
ha i åtanke att förlagorna till bronsfigurerna på
Linköpingsfunten är tillverkade av en lübsk
bildhuggare, och det är mycket möjligt att för-
ändringen av dopskicket skedde tidigare nere på
kontinenten än i den uppsaliensiska kyrkopro-
vinsen.

Den andra flerfiguriga scenen föreställer
jungfru Maria som himladrottning bredvid Kris-
tus (fig. 3). Axel L. Romdahl (1910, s. 3) kallar
scenen »Marias kröning till himladrottning»,
men vi bör skilja framställningar där Kristus sät-
ter kronan på Marias huvud från framställning-
ar där Kristus och Maria sitter bredvid varandra
iförda kronor, även om de båda motiven hänger
intimt samman (se t.ex. von Bonsdorff 1992).
Scenen på Linköpingsfunten visar Kristus och
Maria sittande på en bänk under de spetsiga
bågställningarna. Maria sitter i halvprofil på
Kristi vänstra sida, och bär på huvudet Segerns
och Livets krona. Kristus är avbildad frontalt
och välsignar med sin högra hand Maria med
den tidigare nämnda latinska välsignelsegesten.
I sin vänstra hand håller han en glob som sym-
boliserar jordklotet och understryker hans roll
som härskare över hela världen (Dahlby 1999, s.
16).

Till skillnad från Kristi dop har detta motiv
inte sitt ursprung i Bibeln utan i en rad apokryfa
skrifter och legender. Frågan om vad som hände
med Maria efter hennes död började intressera
teologerna i östkyrkan i slutet av 400-talet, och
därmed växte tanken om Marias himmelsfärd
(assumptio) fram. Man ansåg att Maria på grund
av sin syndfrihet inte behövde invänta yttersta
domen, utan togs upp till himlen direkt efter sin
död där hon förenades med sin son. I västkyrkan
omtalades denna lära för första gången under and-
ra hälften av 500-talet av den gallisk-romerske
kyrkomannen och historikern Gregorius av Tours.
Frågan om Marias upptagande till himlen var
dock omstridd och stadfästes först år 1950 av
den romersk-katolska kyrkan (Schiller 1980, s.
83 ff).

Till föreställningen om himmelsfärden hör
också den om Marias tronande vid Kristi sida.
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Ett av senmedeltidens viktigaste bildtypologis-
ka arbeten, Biblia pauperum, avslutar t.ex. sin
bildframställning av den kristna frälsningshisto-
rien med Marie kröning (Dahlby 1999, s. 8,
255). Marias roll som himladrottning kom från
och med 1300-talet även att förknippas med
hennes roll som mänsklighetens förbedjerska,
vilket i bildframställningarna tar sig uttryck i att
hon är avbildad på knä och/eller med händerna
knäppta i bön (Schiller 1980, s. 114 ff). Detta ser
vi på Linköpingsfunten där Maria sitter vänd
mot Kristus med knäppta händer.

Motivet med Maria som himladrottning är
inte särskilt vanligt på medeltida dopfuntar,
men däremot i senmedeltida altarskåp. Under
senmedeltiden var nämligen intresset för Ma-
rias person som störst, och att motivet finns med
på den senmedeltida Linköpingsfunten beror
sannolikt, åtminstone delvis, på denna intensiva
Mariafromhet. Den under medeltiden allt mera
spridda Maria-bönen Ave Maria började under
senmedeltiden användas i liturgin och återfinns

förutom i tidebönerna i vissa dopformulär. I
Brevarium Scarenses dopritual från år 1498 före-
skrivs t.ex. att prästen och faddrarna utöver Fa-
der vår och Trosbekännelsen också skall läsa Ave
Maria (Ekelund 1909, s. 77). Denna föreskrift
saknas dock i Manuale Lincopenses dopritual: där
nämns endast Fader vår och Trosbekännelsen
(Freisen 1904, s. 14).

De sammanlagt tolv mansfigurerna på cup-
pans övriga sex sidor föreställer Kristi apostlar.
På Linköpingsfunten står apostlarna som vitt-
nen till de två scenerna med Kristi dop och jung-
fru Maria som himladrottning. Att apostlarna var
de första som förrättade kristna dop gör ju dess-
utom motivet särskilt passande på dopfuntar.

På Linköpingsfunten har endast tre apostlar
sina attribut kvar, vilket gör det svårt att identi-
fiera de övriga. Klaus Lutze har lyckats identifi-
era hälften mer eller mindre säkert. De tre som
har sina attribut kvar är Jakob d.ä. (vidbrättad
hatt med mussla), Johannes (kalk med en orm i)
och Matteus (uppslagen bok, d.v.s. hans evange-
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Fig. 3. Cuppans framställning av
jungfru Maria som himladrottning.
Foto förf. —The Virgin Mary as
Queen of Heaven, depicted on the
bowl.

Art. Källström, 184-195  06-06-20  13.17  Sida 189



lium). Övriga kan identifieras främst genom si-
na utseenden. Paulus känns igen på sin karakte-
ristiska frisyr med kal hjässa och panna, s.k.
Paulus-tonsur. Då Petrus och Paulus i den krist-
na konsten ofta brukar framställas som apostla-
kollegiets företrädare föreställer figuren bredvid
Paulus sannolikt Petrus. Det korta skägget och
den lockiga hårkransen tyder också på att det är
Petrus det handlar om. Ytterligare en figur har
likadant kort skägg som Petrus och dessutom
lockigt hår, vilket innebär att det möjligen kan
handla om hans bror Andreas (Dautert & Noell
1992, s. 61 f; Lutze 2003, opublicerat manus).

Dopfuntens placering
Under medeltiden var alltid dopfunten placerad
så långt i väster som möjligt så att det odöpta
barnet, som ansågs vara i de hedniska makternas
våld, inte behövde föras så långt in i kyrkorum-
met. Placeringen vid dörren skulle sannolikt
även visa på dopet som symbolisk ingång till
kyrkan och det nya livet i Kristus. Dopfunten
stod i väst som en pendang i kyrkorummets
längdaxel till högaltaret i öst där nattvardens
sakrament, med kalken som central symbol, äg-
de rum. Endast genom dopet och Kristi blod
kunde den kristna människan bli renad från sin
synd, och detta samband mellan dopet och natt-
varden är inte minst tydligt i de många medelti-
da dopfuntar som har formen av en nattvards-
kalk (Svanberg 1995, s. 126 f, Nordström 1984,
s. 44).

Linköpingsfunten var fram till den stora re-
noveringen av domkyrkan 1812–1813 placerad i
det norra sidoskeppet nära västingången (Nis-
beth & Estham 2001, s. 54). Som tidigare nämnts
brukade de medeltida dopfuntarna vara försed-
da med lock och särskilda uttömningskanaler.
Locken var i regel så tunga att de krävde särskil-
da hissanordningar för att kunna rubbas. Det är
oftast tack vare spår av hissanordningar i taket
och kanaler i golvet för funtens avrinning som vi
kan sluta oss till dess placering under medelti-
den (Svanberg 1995, s. 126). I Linköpings dom-
kyrka finner vi början till valvbågar på omkring
tre meters höjd på den nordvästligaste av kyr-
kans pelare. Dessa har tolkats som rester av en
konstruktion avsedd för att stödja ett av de två
västtorn med tillhörande kapell som planerades

under 1300-talet, men som aldrig utfördes. Det
är dock minst lika troligt att dessa valvbågar in-
gått i ett slags baldakin av sten över dopfuntens
plats (Cnattingius et al. 1987, s. 254; Nisbeth &
Estham 2001, s. 10). Valvbågsresterna står ut i
både nordlig och västlig riktning och vi kan tän-
ka oss att de ursprungliga valvbågarna vilat på
mindre fristående pelare, då motsvarande pela-
re helt saknar spår av en dylik konstruktion. På
så vis skulle denna baldakin ha uppstått, i vars
valv hissanordningen för dopfuntslocket haft
sitt fäste. En sådan baldakin finns t.ex. över fun-
ten i katedralen i den sydtyska staden Ulm (Rom-
dahl 1910, s. 5; Springer 1913, s. 324). 

Dopfuntens medeltida placering tillsammans
med Manuale Lincopenses dopritual visar hur
mycket man fruktade djävulen och de mörka
makterna. Dopformuläret utgörs till stor del av
kampen mellan Gud, med prästen som ställföre-
trädare, och djävulen. Större delen av dopcere-
monin skedde utanför kyrkdörren, sannolikt i
vapenhuset, och bestod av exorcistiska besvär-
jelser och böner om Guds beskydd över barnet.
Endast själva trosfrågorna, nedsänkningen i
funten samt iklädandet av dopdräkten och mot-
tagandet av dopljuset skedde inne i kyrkan.
Prästens första replik i Manuale Lincopenses dop-
ritual är en uppmaning till djävulen att dra sig
tillbaka från Guds avbild (Freisen 1904, s. 9).
Efter reformationen kom dopet allt mera att ses
som en församlingsangelägenhet, varför dop-
funten i regel flyttades upp till högaltaret. Vid
Uppsala möte år 1593 förkortades dessutom dop-
liturgins exorcism avsevärt (Martling 1992, s.
278 ff).

Vid den ovannämnda renoveringen i början
av 1800-talet flyttades bronsfunten till korom-
gången bakom högaltaret. I samband med detta
rensades även en hel del äldre inredning och in-
ventarier ut. Det verkar som om målet varit att
i nyklassicistisk anda omskapa den gotiska kated-
ralen till ett antikt tempel (Nisbeth & Estham
2001, s. 31, 54). Det är därför troligt att denna
undanskymda plats för dopfunten var medvetet
vald. I ett nyklassicistiskt »rent» kyrkorum an-
sågs förmodligen en senmedeltida bronsfunt va-
ra högst opassande. Numera står dock Lin-
köpingsfunten betydligt mer centralt placerad i
högkoret. Där placerades den i samband med re-
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noveringsarbetena i början av 2000-talet. Det
pågår även diskussioner om att flytta ner dop-
funten till dess ursprungliga plats längst i väster,
men det är oklart om och när det kommer att ske
(muntlig uppgift från kyrkvaktmästare Hans
Pettersson den 6/10 2005).

Medeltida metallfuntar i Sverige
Utöver bronsfunten i Linköpings domkyrka finns
fyra medeltida metallfuntar bevarade i Sverige.
Samtliga är utförda i brons och återfinns i As-
mundtorp, Berghem, Munktorp och Strängnäs
(af Ugglas 1943). I Västerås domkyrka finns dess-
utom en på 1950-talet införskaffad kopia av en
bevarad medeltida bronsfunt som en gång var av-
sedd för domkyrkan (Ekström 1976, s. 26).

Bronsfunten i Asmundtorps kyrka utanför
Landskrona har en nedåt något avsmalnande
cuppa som bärs upp av tre änglafigurer (fig. 4).
På cuppans i övrigt släta sidor är tre mansfigurer
fastsatta. Av ställningen på deras högra händer

att döma har där varit attribut fastsatta, vilket
innebär att det sannolikt handlar om apostlar.
Funten är troligtvis tillverkad i Lübeck någon
gång under 1400-talet (Tynell 1921, s. 199 f).
Bronsfunten i Munktorps kyrka i Västmanland
är troligtvis även den tillverkad i Lübeck (fig. 5).
Klaus Lutze anser sig kunna datera funten till
omkring år 1380. Munktorpsfunten har formen
av en nattvardskalk med cuppa, skaft och fot.
Cuppan är sexsidig och har på var och en av si-
dorna två mansfigurer fastsatta. Figurerna står
på socklar under spetsiga språkband där namnet
på varje figur anges. Åtta av de sammanlagt tolv
figurerna föreställer apostlar och de övriga fyra
föreställer helgon, bl.a. S:t David. S:t David var
en engelsk munk som missionerade i Västman-
land under 1000-talet med utgångspunkt från
Munktorp, och brukar därför kallas »Västman-
lands apostel» (Kilström 1989, s. 1 ff).

Bronsfunten i Västerås domkyrka är som
nämnts inte tillverkad under medeltiden, men
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Fig. 4. Asmundtorpsfunten, Skåne. Foto A. & J. Reisz,
Refot., Nordiska museet. 
—The font in Asmundtorp, Skåne.

Fig. 5. Munktorpsfunten, Västmanland. Foto ATA. 
—The font in Munktorp, Västmanland.
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tas ändå upp här då den är en exakt avgjutning
av en bronsfunt från år 1391 som skänktes till
domkyrkan av stiftets biskop Beno Korp. Fun-
ten hamnade dock i stället på ön Fehmarn i söd-
ra Östersjön. Att den var avsedd för Västerås vi-
sar en inskrift på originalet. Västeråsfunten har
liksom Munktorpsfunten formen av en natt-
vardskalk med sexsidig cuppa samt slätt skaft
och fotparti. Troligen kommer de båda från
samma gjuteri i Lübeck (Wentzel 1938, s. 153 f).
På fyra av cuppans sex sidor finns en mansfigur
avbildad, medan övriga två sidor upptas av
Kristi dop respektive jungfru Maria med Jesus-
barnet. De fyra mansfigurerna föreställer enligt
Gunnar Ekström (1976, s. 26) de fyra evangelis-
terna, men det är oklart hur han har kommit
fram till det ställningstagandet. Då figurerna
har antingen hål eller rester av vad som skulle
kunna vara attribut i vänster hand, kunde de
även tänkas vara apostlar. I scenen föreställande
Kristi dop står Kristus i ett »vattenberg» som
räcker honom till midjan. Johannes döparen står
på torra land och håller sin högra hand på Kristi
huvud. Scenen skiljer sig alltså från den på
Linköpingsfunten. Västeråsfuntens scen är enk-
lare i sin utformning, t.ex. saknas den assiste-
rande ängeln och varken Kristus eller Johannes
döparen bär glorior. Den största skillnaden är
ändå sättet Johannes döparen döper Kristus på.
Som vi sett på Linköpingsfunten öser Johannes
döparen där vatten över Kristus med en kruka,
vilket symboliserar det senmedeltida dopskicket
infusio/aspersio, medan Västeråsfuntens framställ-
ning symboliserar det äldre dopskicket immersio.

Bronsfuntarna i Berghems kyrka i Väster-
götland och Strängnäs domkyrka är båda tro-
ligtvis inhemska arbeten. Berghemsfunten kan
genom en inskrift på cuppan dateras till år 1418
(af Ugglas 1943, s. 69). Sölve Gardell menar
dock att de romerska siffrorna i stället bör tydas
som 1449 (Hallbäck 1966, s. 120). Enligt min
åsikt är dock af Ugglas tolkning den mest sanno-
lika, både beträffande sifferkombinationen och
det faktum att »Johan» är en av de hantverka-
re/konstnärer som nämns i inskriften. Denne
»Johan» är nämligen troligtvis identisk med
den Johannes Leenknecht som år 1394 signera-
de en klocka i Länghems kyrka med samma typ
av gotiska minuskler som finns på Berghems-

funten (af Ugglas 1943, s. 78). Det skulle vara en
aning märkligt om han varit yrkesverksam un-
der hela 55 år. Leenknecht var av holländskt ur-
sprung, men tycks ha tillbringat hela sitt yrkes-
verksamma liv i Sverige (af Ugglas 1943, s. 94).
Berghemsfuntens cuppa bärs upp av tre ben i
form av stiliserade djurtassar (fig. 6). Cuppan är
utsmyckad med vågräta linjer, den ovan nämnda
inskriften i gotiska minuskler samt ett pilgrims-
märke sannolikt föreställande S:t Servatius. Den-
ne var biskop av Tongres i nuvarande Belgien,
men dog år 384 i Maastricht där också hans reli-
ker finns (af Ugglas 1943, s. 82).

Strängnäs domkyrkas bronsfunt är tillver-
kad under 1300-talet eller tiden omkring år
1400 och är, som nämnts ovan, troligtvis ett in-
hemskt arbete (fig. 7). Den nedåt något avsmal-
nande cuppan bärs upp av fyra ben på vilkas
framsidor figurer i relief är framställda. Fi-
gurerna, två likadana mansfigurer och två lika-
dana kvinnofigurer, föreställer möjligen Adam
och Eva. Vidare vilar cuppan och benen på ett
klockformigt postament. Cuppan är dekorerad
med Ave Maria i dess helhet, skriven med ro-
manska majuskler i relief. Inskriften täcker hela
cuppan och är uppdelad i fyra rader, vilka skiljs
åt av vågräta i relief gjutna linjer (Andersson &
Unnerbäck 1978, s. 125).

Om vi ser till utseendet på dessa bronsfuntar
kan konstateras att Linköpingsfunten utan tve-
kan är den mest påkostade både vad gäller figu-
rer och övriga utsmyckningar. Något enklare är
Munktorpsfunten och Västeråsfunten. Dessa
två funtars cuppor är visserligen sexsidiga, men
påminner ändå om Linköpingsfuntens både vad
gäller form och utsmyckningar. Mest lik är kan-
ske Västeråsfuntens cuppa där fyra av sidorna
upptas av evangelister/apostlar och de övriga två
av Kristi dop respektive jungfru Maria med
Jesusbarnet. Inte bara bildernas stil utan också
ikonografin har alltså stora likheter med Linkö-
pingsfuntens bildprogram, även om t.ex. fram-
ställningarna av dopskicket skiljer sig åt. Lin-
köpingsfunten, Munktorpsfunten och origina-
let till Västeråsfunten är också med stor sanno-
likhet tillverkade på samma ort, nämligen Lü-
beck. Asmundtorpsfunten kommer troligtvis
också från Lübeck, men bortsett från de tre
apostlafigurerna saknar cuppan utsmyckningar.
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Figurerna påminner dock en del om apostlarna
på Linköpingsfunten, även om de på Asmund-
torpsfunten är något grövre i sin utformning.
Några direkta likheter med Berghemsfunten
och Strängnäsfunten är dock svåra att se. Dessa
saknar i princip figurutsmyckningar och är be-
tydligt enklare och mer otympliga i sin utform-
ning, vilket inte är så konstigt då, som tidigare
nämnts, den hantverksskicklighet som krävdes
för att tillverka mer avancerade skapelser i stil
med Linköpingsfunten saknades här i Sverige.

Det lilla antal bronsfuntar som finns bevara-
de från medeltiden och det faktum att två av
dem återfinns i domkyrkor (tre om man räknar
med Västeråsfuntens original som var avsett för
en domkyrka) tyder på att dessa dopfuntar var
exklusiva och förmodligen dyra att införskaffa. I
tre av fallen rör det sig dessutom sannolikt om
importarbeten, vilket också måste ha inneburit
en extra kostnad.

Slutsatser
I inledningen ställdes frågan om vad Linkö-
pingsfuntens form, ikonografi och placering till-
sammans med den medeltida dopliturgin kan
säga oss om medeltidens dopsymbolik och dop-
ceremonins utförande. Det har visat sig vara en
hel del, då Linköpingsfuntens utformning upp-
visar ett tydligt teologiskt program. Det ligger
med andra ord en tanke bakom alltsammans,
från cuppans åttasidiga form till funtens medel-
tida placering i kyrkorummet. Vad gäller bild-
programmet så är den förändring i dopskicket
som framkommer i Kristi dop-scenen det mest
intressanta, även om denna förändring inte
tycks ha genomförts praktiskt i Linköpings stift.

Sammanfattningsvis kan sägas att Linkö-
pingsfuntens form, ikonografi och placering till-
sammans med kyrkofädernas skrifter och Ma-
nuale Lincopenses dopritual har givit oss en bra
bild av dopet som det tillfälle då barnet räddades
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Fig. 6. Berghemsfunten, Västergötland. Foto ATA. 
—The font in Berghem, Västergötland.

Fig. 7. Strängnäsfunten, Södermanland. Foto ATA.
—The font in Strängnäs, Södermanland.
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ur djävulens våld för att sedan andligen pånytt-
födas genom nedsänkning i »det nya återska-
pandets bad».
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Summary

This paper deals with the baptismal font of
Linköping Cathedral, especially its origin, ico-
nography and a theological interpretation of its
symbols. The font is compared with others of
the Late Middle Ages.

The font was probably made in Lübeck, a
centre of bronze casting in the Late Middle Ages
just before the Reformation. German scholar
Klaus Lutze has classified the font by comparing
the symbols on the bronze bowl with wooden al-
tar pieces in churches in northern Germany.
According to an unpublished work of Lutze's
the font dates from around 1420. The font was
probably brought to Linköping immediately.
However, exact information on this point is not
available.

The octagonal shape of the bowl symbolizes
the rebirth of Man in baptism. This meaning of
baptism is also evident in Manuale Lincopense, a
liturgical handbook for the diocese of Linköp-
ing printed in 1525. The shape of the bowl indi-
cates that ritual immersion (immersio) was
practised. This practise is also recommended in
Manuale Lincopense. However, in one of the ima-
ges on the bowl the Baptism of Christ is shown
as the shedding of water over the head and not
immersion. This indicates a change in practice 

during this period. Besides the image of the
Baptism of Christ, the other sides of the bowl
show the Elevation of the Virgin Mary and the
College of Apostles.

As in most churches, the font of Linköping
Cathedral was situated as far west as possible in
the church, i.e. close to the entrance. The un-
baptised child was still in the power of the Devil
and was not allowed enter the centre of the
church. This fear of the Devil is a major theme in
the baptismal ritual of Manuale Lincopense.

Apart from the font of Linköping Cathedral,
Medieval bronze fonts are preserved at Asmund-
torp, Berghem, Munktorp and Strängnäs. The
fonts of Berghem and Strängnäs were probably
made in Sweden and show substantial differen-
ces to the others, which are all probably impor-
ted from Lübeck. The font of Linköping is the
most lavishly decorated of all the bronze fonts in
Sweden.

To conclude, one may say that a study of the
Manuale Lincopense together with the baptismal
font of Linköping Cathedral – its shape, icono-
graphy and placement in the church – gives us an
image of how infants in the Late Middle Ages
were saved from the clutches of the Devil by bap-
tismal immersion.
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