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FYND OCH FÖREMÅL I SVENSKA MUSEER 

DE EGYPTISKA ISLAMISKA MOTIVEN PÅ TVÅ DOPFUNTAR 
I STATENS HISTORISKA MUSEUM1 

Att do bägge stendopfuntame från Appuna och Burscryd äro i orienta
lisk stil är allmänt erkänt mon så vitt jag vet har ingen försökt att när
mare precisera frau vilken dol av Orienten motiven komma. Vad som ge
nast faller i ögonen på Appu-
na-funton äro do sassanidiska 
motiven på dess mellandel. Sol
skivan har krympt ihop oeh i 
dess ställe hava tvenne hjärt
formiga blad tagit plats, kan
ske en ombildning av do armar, 
som omgiva solskivan i egyp
tisk konst, ott icke sassanidiskt 
tillägg sum kan vara fatlmi-
diskt, troligen ursprungligen 
egyptiskt. Det halvcirkolfor-
mado bandet mod dess små run-
delar är ett absolut sassani
diskt motiv, som uppfanns av 
dera men sedermera ofta kopie
rades i Egypten på föremål av 
alla slag. Bladrankan på fun-
tens fot har ingen så bestämd 

islamisk karaktär, att del är möjligt hänföra den till on bestämd period, 
det iir något av tuliinidernas breda och enformiga för att ej säga tråkiga 
stil däruti. Skullo jag hitta de springande lejonen på funtens övre del i 
Egypten, skulle jag ej ell ögonblick tveka att säga dom vara prefatiraidi-
ska, dock snarare koptiska än islamiska. Valvens kanter äro åter ornerade 
med det sassanidiska pärlsnöret eller de små rundrlarno. Således allt 
ganska gamla motiv. Dömande efter hur länge sådana motiv hållit sig i 
Egypten skullo jag dock mod säkerhet våga påstå, att modellen till denna 
dopfunt ej är yngre än omkring 975 ty då började med don konstäl-
skande fatimidkalifon ol Aziz on helt ny stil breda sig över alla land längs 
modolshavskustcrna, både norra och södra, som då lödo under honom. 

Av den andra dopfunten har jag blott en fotografi, som visar ena hal-
1 Efterföljande meddelande lämnades av F. B. Martin kort före hans död 

och publiceras nu i anslutning till antikvarien T. J. Arnes uppsats om Martin 
i detta häfte. 

Fig. 1. 
Iiiijifunt frän Äpjmna kvrka, Östergöland 

(St. H. M. inv.-nr 7890). 
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van. Jag förmodar därför att samma motiv upprepa sig på don andra. 
Bladrankan är ett motiv som hållit sig länge, är dock kanske mest vanlig 
undor tusentalet. Do bäggo hästarna äro mor koptiska än islamiska under 
det att de bäggo springande lejonen kunna vara fatiraidiska men gjorda 
av en köpt, ej en grek. Kedjan som löpor längs funtens undre kant är sen
antik. Dylika finnas på föremål 
från Fayoum på tusentalet. Likaså 
de om japansk-kejserliga vapnet 
påminnande åttbladiga blommorna 
äro rätt vanliga vid samma tid. 
Jag ägor formar till att pressa så
dana i lera. Huvudet på funtens 
fot är så grovt att något bestämt 
oj kan sägas därom. Mon däremot 
har det stora bladmotivet på foten 
mera ommajadisk karaktär än 
ogyptysk. 

Nu frågar mången och med 
rätta: Hur är det möjligt all man 
i Sverige kunnat kopiera sä kor
rekt så många egyptiska och is
lamiska motiv? Varifrån komma 
modellerna? I vad form? Svaret 
är kanske enklare än do flesta 
vänta. I Egypten användes mort
lar till att stöta do otaliga mäng
der av kryddor av olika slag, som användes i dess mat och även all stöta 
dess olika slags parfymer. För fattigt folk voro dessa av trä, för rikt folk av 
metall till och mod av guld. Vi veta, att då den tulunidiska ståthållaren 
Khuinarawoyh 892 gifte bort sin dotter mod kalifen el Motadid i Bagdad 
förde hon med sig som hemgift massor av dyrbarheter och bland annat ej 
mindre än ett tusen mortlar av guld att stöta parfymerna, som hon an
vände till sin toilctt. Jag har i Kairo, tyvärr för ett prohibitivt pris sett 
en mortel av trä, som troligen är koptisk prctulunidisk och som mycket 
väl hade kunnat tjäna som modell för våra dopfuntar. Det är ännu ej lie-
visat, att do så kallade Hcdvigsglason ej ursprungligen varit sådana mort
lar ooh icko dricksglas. Det onödigt tjocka glaset gjorde dem föga bekväma 
till att dricka ur. Att do ej som allmänt antagits äro från fatimidtiden är 
tämligen säkert. Vi hava analogier, som datera dem till mycket äldre tidor, 
icko blott å deras glasmassa, utan även å deras form och dekoration. Men 
det skulle föra mig för långt och det hör ej till ämnet, då sädana ej finnas 
ollor ha funnits i Sverige. 

Fig. 2. 
Dojifunt från Burservds kyrka, Småland 

(St. H. M. iriv.nr 4454). 

Kairo 1930. 
F B. Martin. 


