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SMÄRRE MEDDELANDEN 

FUXTARXA I STORA MALMS OCH FORSA KYRKOR I 
SÖDERMAXLAXD 

I Stora Malms och Forsa kyrkor i Södermanland finnas tvenne dop
funtar, som ur flera synpunkter äro värda intresse. 

Funten i den förstnämnda kyrkan (fig. 1) är utförd av väl huggen 
kalksten och sammansatt av 6 block, vilka alla visa en 8-sidig planfigur. 
Det nedersta blocket med rik och skarp profilering utgör fot; skaftet be
står av 4 block, av vilka det näst översta har formen av en kraftig 
äggstavsprydd nod; det översta blocket i skaftet har i 4 av de 8 sidorna 
var och en av siffrorna i årtalet 1595. Skålen — det översta blocket — 
har på sin överkant årtalen 1595 och 1599 och i insidans botten vapen 
tillhörande ätterna Laksman (svan) och Kommel (oxhuvud) samt Laks
man och Gyllenhorn (hängande horn).1 

Skaftets och skålens sidor prydas av en mycket karakteristisk orna
mentik: kring ett mittornament, bestående av ett halvklot, en rektangel 
eller en oval, och kring kanterna löpa tunna beslagsartade band i låg 
relief; där två band korsa varandra är en liten rund grop. På varannan 
av skålens sidor löpa spiralsvängda band samman till en dubbelvolut. 
De upphöjda banden orneras, skulle man kunna såga, av rader med i all
mänhet mot bandens längdriktning tvärställda mejselhugg; de nedsänkta 
nästan polerade ytorna orneras av rader med små gropar. 

Vapnen i skålens botten syfta på följande personer: Mauritz Göransson 
(Svan, Winge eller Laksman), född 1542, död 1611, rikskammarråd, ägare 
till Djulö i Stora Malms socken; hans hustru, Kristina Abrahamsdottor 
Kommel, född 1542, död 1592; deras dotter Gertrud, född 1575; hon var 
bekant för sin skönhet och blev år 1600 gift med Göran Josua Arcnlsson 
Gyllenhorn.1 

Funten i Forsa kyrka (fig. 2) är likaledes av buggen kalksten. Från
sett den 4-sidiga fotplattan äro funtens övriga delar 8-sidiga. över fotens 
förflackade och missförstådda profil följer ett rakt, onyanserat skaft, som 
uppbär en oproportionerligt låg skål. Fotens sidor orneras av raka 
boslagsband och halvklot inom ringar. På en av skaftets sidor står giva-

1 Utställning af äldre kyrklig konst i Strängnäs stift. Katalog. Strängnäs 
1910. Rättelser och tillägg, sid. 5. 

1 A. a., sid. 135. 
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Lig. 1 o. 2. T. v. funten i Stora Malms kyrka; t. h. funten i Lorsa kyrka, 
bägge i Södermanland. 

To the left Stora Malm Church. Font. To the right Forsa Church. Font. 

rens namn, Lasse Västgöte, hans vapen och årtalet 1595.3 Underst bok
stäverna A S D, hans makas, Anna Staffans Dotters, initialer.' Lasse 
Västgöte ägde sedan 1573 Stora Sundby, nu Sofielund i Forsa socken 
och var en av Karl IX:s betrodda män, bland annat vid flera tillfällen 
ståthållare på Nyköpings slott. 

Funtarna från Stora Malins och Forsa kyrkor äro mycket nära besläk
tade med varandra både i fråga om uppbyggnad och ornamentik. Emeller
tid är funten från Stora Malm Forsa-funten i konstnärligt avseonde ofant-

3 A. a., sid. 85. 
* B. S c h l e g e l och C. A. K 1 i n g s p o r, Med sköldebref förlänade men 

ej å Riddarhuset introducerade Svenska Adelns iittartaflor, Stockholm 
1875, sid. 322 f. 
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ligt överlägsen. Dock är det tydligt, att bägge funtarna ba ett gemensamt ur
sprung, nämligen den stenhuggarverkstad eller verkstäder, som arbetade 
för hertig Karls byggnadsföretag och som under åren 1580—1596 leddes 
av Herkules Mida.5 Bland de talrika fragmenten av Nyköpings slotts 
utsmyckning i huggen sten finnas flera, som ha att uppvisa exakt samma 
ornamentik och huggning som funten från Stora Malm.8 Någon tvekan 
om att denna härrör från samma verkstad som de åsyftade fragmenten 
kan icke råda, och med hänsyn till funtens goda kvalitet hör dess upp
hovsman varit någon av de mera betydande krafterna inom stenhuggnr-
verkstaden vid Nyköpings slott. Forsa-funten är sannolikt gjord av 
någon underhuggare vid samma verkstad. 

För Forsa-funtens anknytning till Nyköpings slott finnas även andra 
än stilistiska skäl. Dess donator, Lasse Västgöte, var som nämnts även 
ståthållare på Nyköpings slott och hado i denna egenskap uppsikt även 
över byggnadsarbetena.7 Dot hade varit egendomligt, om denne man vid 
beställning av en dopfunt av buggen sten icke vänt sig till Nyköpings-
verkstaden. 

Karakteristisk för do två ifrågavarande funtarna iir skålens litenhet. 
Funtarna äro i detta hänseende utformade med hänsyn till bruket att 
vid dopet blott vattenösa barnet, ott bruk som uppstod vid medeltidens 
slut och under 1500-talet blev allt vanligare för att vid 1600-talets början 
bli allenarådande.8 

De närmaste i konstnärligt avseende jämförbara släktingarna till fun
ten i Stora Malm är funten från 1584 i Vadstena klostorkyrka och don 
grupp av funtar, som därmed sammanhänger.9 Även denna grupp av 
funtar utgår från en stenhuggarverkslad, som varit knuten till ett furst
ligt slott, nämligen Vadstena. Det i själva verket nästan självklara 
förhållandet, att de konstnärliga krafter, som verkade vid våra kungliga 
och furstliga renässansslott, icke blott indirekt utan även direkt varit, 
av betydelse för konstskapandet också utanför de kungliga och furst
liga företagen, bestyrkes ytterligare genom de bäggo i detta meddelande be
skrivna dopfuntarna. 

Erik Bohrn 

" E r i k B o h r n , Nyköpings renässansslott och Herkules Mida, Stock
holm 1941, sid. 133. 

8 A. a., exempelvis plansch IX: 1, X: 1, XII och XIV: 1—3. 
7 A. a., sid. 47, 61. 62, 153. 
8 Utställning af äldre kyrklig konst i Strängnäs stift, sid. 82. — B e n g t 

C n a t t i n g i u s , Renässansfunten i Vadstena klosterkyrka (Rig. 1940, 
sid. 138—140). 

" B e n g t C n a t t i n g i u s , Peter de la Roche i Östergötland (Med
delanden 1939—1941 från Östergötlands Fomminnes och Museiförening), 
sid. 11 f. 


