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En "fabeldjursfunt" i Småland. 

Av 

RAGNAR BLOMQVIST. 

Våxtorps kyrka, Östbo härad, Småland, stå för när
varande två romanska stendopfuntar. Det är på den 
ena av dessa titelorden syfta. Den är förfärdigad av 
två block, ett för foten och ett för cuppan. Foten har 

nederst en fyrkantig platta, vars översida sakta höjer sig mot 
ett parallellt med plattans kanter löpande tvärrefflat band, som 
kan benämnas repstav, om man bortser ifrån att dess tvär
genomskärning inte är rund utan snarare fyrkantig. Över denna 
"repstav" ligger en stympad kon (genomskärningen nedtill mera 
kvadratisk än rund), som upptill avslutas av en regelrätt, i hori
sontal genomskärning rund, repstav. Omedelbart nedanför denna 
repstav framväxa fyra djurhuvuden, som bita över var sitt män
niskohuvud, placerade ett ovanför varje av fotplattans hörn. Två 
av fälten mellan dessa huvud utfyllas av reliefbilder, den ena en 
aspis med vinge, framfot och lång stjärt, den andra framställande 
en strid mellan en människa och ett fyrfotadjur. Cuppan, som 
har cylinderform, har på undersidan två intill varandra liggande 
repstavar, snodda åt olika håll. Den cylindriska ytan är medelst 
pärlprydda pilastrar och bågar indelad i sju rundbågiga arkad-
fält. Pilasterkapitälen ha form av ett kort tvärgående böjt band, 
prytt med pärlor. Svicklarna utfyllas av nedifrån växande tre
flikiga blad. Arkaderna stå på en smal oornerad list. På över
gången mellan den cylindriska ytan och överkantens vågräta yta 
löper en tunn repstav. I de sju arkadfälten finnas följande relief
figurer. 
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1) Agnus Dei, med huvudet riktat bakåt och hållande en 
korg i ena framtassen. 

2) Knäböjande ängel med två vingar och krona på huvu
det. Håller högra handen upplyft, välsignande, den vänstra mot 
bröstet. 

3) Fyrfotadjur med svansen gående nedom benen och upp 
över ryggen, där den slutar 
i form av en lilja. Ena fram
tassen upplyftad. Bladranka 
ur munnen. Har två öron. 

4) Fågel med två vingar 
och lång, i vindlingar gående 
aspisstjärt. Bladranka ur mun
nen. 

5) Trehövdat fyrfotadjur. 
Ur ena munnen bladranka, 
som fattas av högra fram
tassen, det andra huvudet bi
ter om den uppåtriktade svan
sen som avslutas i form av 
ett blad. Varje huvud har 
ett öra. 

6) Fyrfotadjur med lyf-
tad bladformig svans, huvudet vänt bakåt, ur munnen ett band, 
som försvinner bakom djurets kropp. Vänstra framtrassen upp
lyftad. På huvudet ett öra. 

7) Man med mitra på huvudet och kräkla i vänstra handen, 
den högra lyftad till välsignelse. Mannen är framställd gående åt 
höger. Bakom honom en gåsliknande fågel. 

Figurerna äro relativt bra gjorda och utfylla synnerligen 
väl fälten under arkaderna. Samtliga stå ordentligt på "marken" 
— den ovannämnda smala listen. Relieftekniken står emellertid 
inte i någon hög klass, den erinrar ganska mycket om platt
skärning. Utförandet torde ha tillgått så, att konturerna först 
uppritats, varefter ytorna utanför figurer och övriga detaljer, 

Fig. 173. Dopfunt i Växtorps kyrka. 
Småland. 
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som skulle stå upphöjda, fördjupats, och 
figurernas detetaljer åstadkommits genom 
ristning. På viktigare ställen ha de ristade 
linjernas kanter avrundats. Kropparnas ytor 
äro släta. 

Smålands romanska dopfuntar ha inte 
tillnärmelsevis rönt den uppmärksamhet de 
på grund av sin rika och intressanta de
koration äro förtjänta av, detta kanske mest 
på grund av att de varit mindre väl kända. 
Både Johnny Roosval1 och Gotthard Johans
son2 ha dock upptagit dem till behandling. 
Roosval hänför större delen av de arkad-
dekorerade smålandsfuntarna till en ano
nym stenmästare Bestiarius och dennes skola, 
och inför benämningen fabeldjur på de i 
arkadfälten stående djuren. Den här ifråga
varande funten omtalar han under benäm
ningen "Garten von Lundboholm" och an
ser, att den i förhållande till Bestiarius-
skolans arbeten uppvisar så degenererade de
taljer, att den inte kan komma från den
nas verkstad, ej heller i tid ha något sam
band därmed. Johansson, som har haft till
gång till ett vida rikligare material än Roos
val, grupperar med några ändringar fabel-
djursfuntarna i den ordning Roosval an
givit i "Entwicklungs-Schema der Bestiarius-
gruppe" (Abb. 160), och sammanför denna 
funt, som han kallar Våxtorp II, med fun
tarna i grupp 6 i Roosvals schema till en 
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1 Die Steinmeister Gotlands. Sthm 1918. 
2 En romansk dopfuntsgrupp i Småland, i Stu

dier, tillägnade Algot Friberg den 2 september 1925, 
Rig 1925. 
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grupp, som han döper efter Hamnedafunten. Tvärtemot Roos
val finner han eleganta och vältecknade detaljer pä Våxtorp II, 
och i stället för att datera den senare vill han hellre sätta till
komsttiden icke blott för Våxtorp II utan även för alla övriga i 
Hamnedagruppen tidigare än de två i hans schema nästföre
gående Nottebäcks- och Tjuredagrupperna. Han tycks emellertid 
inte varit riktigt övertygad, eftersom han inte i schemat företagit 

Fig. 175. Cuppan pä dopfunten fig. 173. 

det platsombyte, som man tycker skulle varit självklart efter ett 
sådant resultat. Söker man efter Johanssons åsikt om dopfun
tens plats i Hamnedagruppen, så finner man inte denna direkt 
uttalad i hans anförda uppsats, men att döma av hans schema 
för fabeldjursfuntarnas gruppering vill han placera den sist i 
gruppen. Längst till höger i detta schema stå nämligen två pila
sterprov från Hamnedagruppen, av vilka det yttersta är hämtat 
från Våxtorp II. 

För att nu övergå till en granskning av ovan relaterade 
forskningsresultat vill jag först påpeka att Johanssons placering 
av pilasterprovet från Våxtorp II är oriktig och missvisande, för
såvitt hans schema är kronologiskt, något som tycks framgå av 
uppsatsen. Studerar man nämligen Hamnedagruppens funtar, 
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finner man mycket snart, att Våxtorp II är urtypen och förebil
den till de övriga, såsom jag inom kort hoppas få påvisa.1 Man 
finner också, att det måste vara en avsevärd tidsskillnad mellan 
Våxtorp II och de övriga, vilka på goda grunder kunna antagas 
härröra från en annan hand än den förra, varför jag för dem 
använder benämningen Sunnerbogruppen, ett namn som anger 

Fig. 176. Foten pä dopfunten fig. 173. 

deras utbredningsområde och utesluter Våxtorp II. Johanssons 
yttrande om vårdad och elegant stil och teknik kan gälla för 
Våxtorp I, men hos hela Sunnerbogruppen är elegansen väl 
mycket degenererad. Det ser ut som om Johansson väsentligen 
grundat sina omdömen om dessa funtar på ett studium av Våx
torp II. Hans datering av gruppen tycks ha skett uteslutande 
med användande av Våxtorp II som objekt. Våxtorp II är näm
ligen den enda i gruppen, som kan dateras så tidigt som Jo
hansson vill. Mellan denna funt och Johanssons Noltebäcksgrupp 

1 En mera uttömmande redogörelse för denna dopfunts samband med de 
småländska stenhuggarskolorna liksom en bestämd datering kräver större ut
rymme än vad som här stått till buds och måste därför anstå till den bear
betning av det småländska dopfuntsmaterialet, jag snart kommer att framlägga. 
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— vars flesta exemplar kunna föras till en och samma anonyme 
stenhuggare, som lämpligen efter sitt verksamhetsområde kan 
kallas Njudungsmästaren — finnes ett tydligt samband, märkbart 
genom en del gemensamma drag, som tyda på att Våxtorp II 
tillkommit ungefär samtidigt med Njudungsmästarens tidigare 
arbeten. 

Avsikten med denna uppsats är närmast att framlägga en 

Fig. 177. Fot till dopfunt i Skcppcrstads kyrka, Småland. 
Teckning av förf. 

mening om den symbolik, som bör finnas hos figurerna i cup
pans arkadfält. Jag utgår ifrån att medeltidens konstnärer i re
gel i sina figurframställningar lade en undermening, som i de 
flesta fall torde varit klar för den tidens allmoge. På de flesta 
fabeldjursfuntarna är idéinnehållet för vår tid synnerligen svår
åtkomligt, men för den här ifrågavarande ligger det i öppen dag. 

Att djuret med korset (nr. 1) är Agnus Dei och symbol för 
Kristus behöver jag inte spilla ord på. Det tvehövdade vid
undret (nr. 5) betecknar här som annorstädes i den romanska 
konsten mörkrets och syndens 'makter, djävulen med ett ord. 
Biskopen och den gåsliknande fågeln (nr. 7) synes föreställa S. 
Martin och representerar antagligen den heliga kyrkan. Man skulle 
kunna tänka sig att han varit skyddshelgon för den kyrka för 
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vilken dopfunten beställdes. I varje fall var han ett i Sverige 
på den tiden välkänt helgon. Tar man de fyra återstående i 
samlad grupp, så föres tanken, dels pä grund av fyrtalet och 
dels på grund av ängeln och fågeln omedelbart till evangelist-
symbolerna. Ängelen (nr. 2) är således Matteus, fågeln (nr. 4) 
bör vara en örn och föreställa Johannes. Av de båda återstående 
(nr. 3 o. 6) bör den ena vara en oxe och den andra ett lejon, 
men vilken är vilken? 1 beskrivningen av cuppa-figurerna har 
jag kursiverat antalet öron, som är två för nr 3 och ett för nr. 6. 
Den omständigheten, att det tvehövdade vidundret endast har 
ett öra på varje huvud, tyder på att funtsnidaren haft den egen
heten att vid framställandet av ett djur endast avbilda det när
mast åskådaren sittande örat. Då han försett ett huvud med två 
utväxter liknande ett öronpar, kan man alltså misstänka att han 
med den ena av dessa avsett någonting annat än öron, näm
ligen horn. Djuret nr. 3 har alltså horn, är en oxe och symbol 
för evangelisten Lucas medan nr 6 tydligen är ett lejon och före
ställer Marcus. Ytterligare förvissad härom blir man om man 
betraktar fötterna. Lejonet har tre klor, medan oxen inte har 
några klor alls. 

Det är alltså en bildserie med en synnerlig lämplig sym
bolik funtsnidaren inhuggit på sitt verk. Då barnet under dopet 
nedsänktes i skålens vatten omgavs det av sex mäktiga repre
sentanter för de goda makterna, vilka sex väl tänktes kunna 
hindra den sjunde figuren, djävulen, att göra någon skada. På 
foten däremot ha inte det godas representanter samma trygga 
ställning. De fyra människohuvudena i hörnen äro illa ute i 
odjurens käftar; och på den ena sidans reliefbild ansattes en man 
hårt av ett vilddjur, medan en aspis lömskt smyger fram pä en 
annan sida. 

Anmärkningsvärt med denna dopfunt är evangelistsymboler-
nas dominerande plats, och i detta avseende har den, efter vad 
jag hittills kunnat utröna, endast motstycke i dopfunten i Bar
lingbo på Gotland. 

Varifrån har då funtens tillverkare fått uppslaget till figu-
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rerna. Det finns många möjligheter tänkbara, men jag tar här 
endast hänsyn till stenskulpturen. På Lunds domkyrka förekom
mer Agnus Dei omgivet av evangalistsymbolerna i tympanonfältet 
i sydöstra portalen,1 de senare stå inom ringar. Av de gott
ländska stenmästarna är det förnämligast Majestatis1 som an
vänder evangelist-symbolerna. På den bland de gottländska dop
funtarnas ensamstående Barlingbofunten2 ha evangelisternas sym
boler, som jag förut nämnt, en lika dominerande placering som 
på Våxtorp II, men mycket olika utseende. Majestatis placerar dem 
ibland intill den majestasfiguren omgivande mandorlan, ibland på 
de cirkelrunda skivor som avsluta armarna på Kristi kors. På två av 
sina funtar (Lokrume på Gottland och Löjtofte i Danmark) har han 
satt dem på cuppans undersida under arkader. Vissa andra ge
mensamma drag tyda på att den man som huggit Våxtorp II 
gjort bekantskap med Majestatis produktion, och förnämligast 
därur fått idén till evangelistsymbolerna.3 

Av övriga dekorationselement ser det ut som om han häm
tat de pärlprydda rundbågsarkaderna från Njudungsmästaren, 
eftersom han även fått med dennes kapitalform. Ett par av fotens 
utskjutande huvud, visa sådan överensstämmelse med dylika på por
talen på Vinnerstads kyrka i Östergötland, som Johansson nämner 
i samband med Hamnedagruppen, att man måste tro dem vara 
utförda av samme man. Fotformen på Våxtorp II kan man för
klara som en kombination av Vinnerstads-portalens djurhuvuden 
med någon av Njudungsmästarens tidigaste fotformer, varav en 
frän Skepperstads kyrka, Västra härad, är avbildad här. 

Det är anmärkningsvärt att varken Njudungsmästarens eller 

1 WRANGEL: Lunds domkyrkas porthistoria. Lund 1923, sid. 238. 
2 ROOSVAL O. a. a. Abb. 148, 152 och 153. 
;! JOHANSSON nämner bland ikonografiska motiv pä Hamnedagruppens 

funtar "en krönt ängel i en egendomlig ställning, halvliggande, vartill mot
svarigheter finnas i lombardisk skulptur som hos svickelfyllnader använda fi
gurer". Man behöver emellertid inte gå längre än till Majestatis evangelist-
symboler för att finna liknande änglar. Störst likhet med ängelen pä Våxtorp II 
har emellertid ängelen pä lundaportalen. 
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Sunnerbogruppens tillverkare upptagit symboliken på Våx
torp II. 

De båda funtarna i Växtorps kyrka ha inte stått länge på 
sina nuvarande platser. För ett tiotal år sedan stodo båda i det 
närbelägna godset Lundboholms trädgård och gjorde tjänst som 
blomkrukor. Hur de kommit dit får man reda på genom den av 
fornminnesvården mycket intresserade konduktören vid Halm
stad—Nässjö järnvägar F. I. E. Eneström, som år 1901 gjorde 
en resa i Östbo härad och då uppmärksammade dopfuntarnas 
allt annat än lämpliga användning. 1 en skrivelse till dåvarande 
riksantikvarien Hans Hildebrand fäster hans uppmärksamhet på 
missförhållandet, för att om möjligt få något gjort för en bättre 
sakernas ordning. I skrivelsen, som förvaras i Vitterhetsakade
miens A. T. A., säger han bl. a.: "Om dessa dopfuntar har Fri
herre Lilliecreutz berättat, att de hava tillhört Vernamo kyrka, 
men att kyrkan bortbytt desamma till ägaren av Hörle bruk mot 
spik; att de sålunda förts till Hörle bruksegendom och där an
vänts till blomsterkrukor, samt att år 1812, då fideikommiss
rätten överflyttades från Hörle bruk till Lundboholm, förflyttats 
från Hörle till Lundboholm. Dopfuntarna hava antagligen där
för i slutet av 1700- eller i början av 1800-talet kommit ur kyr
kans ägo." 

Hörle bruk ligger 1 mil norr om Värnamo i Värnamo soc
ken och 2 mil från Lundboholm, som ligger 500 meter från Väx
torps kyrka. 

Dopfuntarna skulle således ursprungligen ha tillverkats för 
Värnamo kyrka. Beträffande Våxtorp II är jag på grund av dess 
förhållande till Sunnerbogruppen böjd för att underskriva upp
giften. 

Av de fem kyrkor, vilka ha till denna grupp hörande fun
tar ligga tre: Dörarp, Ljungby och Hamneda vid Lagan och de 
övriga två, Angelstad och Annerstad, på blott 1 mils avstånd 
från denna å och för övrigt vid vattendrag som stå i direkt för
bindelse med densamma. Värnamo, som ligger vid Lagan, var 

23 — Fornvännen 1925. 
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förmodligen redan under tidig medeltid1 en samlingsplats för 
befolkningen i denna del av Småland, där älven måste varit den 
viktigaste trafikleden. Det är då mycket förklarigt att en i 
Värnamo kyrka stående rikt skulpterad dopfunt blivit efterbildad 
i trakterna utmed vattendraget. 

Huruvida den andra Våxtorpsfunten också stammar från 
Värnamo är inte gott ätt avgöra. Den omständigheten att för
flyttningen från Hörle bruk till Lundboholm ägde rum redan 
1812 kan komma en att misstänka att, dä Eneström gjorde sina 
efterforskningar, traditionen om dopfuntarna hunnit förvanskas. 
Man undrar om inte Våxtorps kyrka haft någon dopfunt. Det 
skulle kunna tänkas att den andra dopfunten i Våxtorps kyrka 
ursprungligen stått i Våxtorps kyrka, men någon gång i slutet 
av 1700-talet avhänts församlingen och hamnat i Lundboholms 
trädgård. Då sedan Värnamofunten kom dit kan traditionen om 
denna ha utvidgats till att innefatta även den förra. Dock får 
man tillsvidare tro på de av Eneström meddelade uppgifterna. 
Johansson skriver om de båda Växtorpfuntarna att "givetvis 
inte mer än en kan ha tillhört denna kyrka". Dock är det inte 
ovanligt att många kyrkor ha kvar två eller flera medeltida dop
funtar eller rester därav. Nu ser det emellertid snarare ut som 
om ingen av funtarna ursprungligen hade tillhört Våxtorp utan 
i stället bägge hade tillhört Värnamo. Att Värnamo skulle haft 
tvä romanska dopfuntar behöver inte förvåna, snarare tvärtom. 
Värnamo kyrka hörde nämligen till de större och rikare i Små
land.2 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Ragnar Blomqvist. Ein Fabe l t i e r taufbecken in Småland. 

Eines des beiden Taufbecken in der Växtorpskirche, Småland, ist hier ab
gebildet, Fig. 173. Die Figuren unterhalb der Arkaden an der Cuppa sind auf 

1 Jfr t. ex. J. ALLVIN: Beskrivning över östbo härad i Jönköpings län. 
Jönköping 1852. Sid. 101. 

2 S. WRANGEL: Småländska kulturbilder. Lund 1925, sid. 59. 
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Fig. 174 zu sehen. Das Taufbecken wurde von Johnny Roosval und Gotthard Jo
hansson erwähnt. Roosval meint, dass es in Beziehungen einem anonymen 
Meister Bestiarius und seiner Schule steht, aber nicht aus seiner Werkstätte 
stammt. Johansson schliesst es mit einigen anderen Taufbecken zu der "Ham-
nedagruppe" zusammen, die cr in eine friihere Zeit datiert als Roosval. Der 
Verf. halt das Växtorpstaufbecken fiir älter, als die Taufbecken der "Hamneda-
gruppe", die zur "Sunnebogruppe", umgetauft werden. Das Växtorpstaufbecken 
wird nebst der sogen. "Noltebäcksgruppe" dem "Njudungsmeister" zuge
schrieben. 

Der Verf. deutet die Symbolik die in den Figur-feldern der Cuppa liegt. 
Vier von ihnen sind Evangelistenfiguren (N:o 3 der Ochs, N:o 6 der Löwi = 
Lukas und Markus); weiter sehen wir Agnus Dei = Chtistus, das zweiköpfige 
Ungeheuer = der Teufel, der Bischof mit dem VogeU—St. Martin. Der Stein
meister ist von der Produkten des Gotlandmeisters 'Majestatis-' beeinflusst wor
den. Der Verf. hebt auch die Zusammengchörigkeit des Klinstlers mit anderen 
Schulen hervor. 

Das Växtorpstaufbecken hat wahrscheinlich frither der Värnamo Kirche 
angehört. 


