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O. K A L L S T R Ö M
en mäktiga dopfunten från Vaksala (fig. 1) en halvmil
utanför Uppsala, numera i Statens Historiska Museum
(inv. nr. 4267:1), har av olika forskare med ganska stor
enighet betecknats som ett verk av byggnadshyttan vid
Uppsala domkyrka under 1290-talet. En forskare, Carl R. af Ugglas,
har som bekant ansett sig kunna ännu närmare precisera dess ursprung. Sedan han först i ett par uppsatser placerat funten bland
de ting som måste ha utförts av den franska bildhuggarkolonien
där, 1 nämner han några år senare i en uppsats »Nyupptäckta arbeten av Etienne de Bonneuil» funten såsom en av de saker som »av
allt att döma kunna föras nära» den nämnde mästaren. 2
I inledningen till »Uppsala domkyrka 1258—1435» säger Boethius-Romdahl om Carl R. af Ugglas och hans Bonnueill-studier
bl, a. (s. 10) att denne »vårt lands lärdaste kännare av höggotikens
skulptur ägnat uppmärksamhet åt domkyrkans skulpturer och har
med dessa sammanställt ett antal trästatyer samt förbundit dessa
otvivelaktigt till sin stil franskbetonade arbeten med den mäster
Estienne de Bonnueill som, tack vare att han är den enda till namnet kände av de fransmän som arbetat i Uppsalahyttan, kommit att
spela en måhända alltför framträdande roll i diskussionen». Och
på s. 52 f. tillägges, att af Ugglas »under beteckningen Estienne de
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Bidrag till kännedomen om den franska bildhuggarkolonin vid Uppsala
domkyrka, Uppl. fornminnesförenings tidskr. bd. 6 (Uppsala 1910) s. 283 ff.
— I huvudsak samma uppsats för internationell publik: Notes sur Etienne
de Bonneuil et la colonie des sculpteurs främjats å la cathédrale d'Upsal,
Revue de 1'art chrétien 1913, s. 217 ff. — I dessa uppsatser attribueras endast till konstnärskretsen.
2
Uppl. fornminnesförenings tidskr. bd 8 (Uppsala 1918) s. 97 ff.
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Fig. 1.
Vaksala kyrkas dopfunt, signerad av mäster T. Nu 1 Statens Historiska Museum.
The baptismal font in Vaksala Church, signed by Master T. Now in the Slate Historical
Museum.
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Bonnueill sammanfört praktiskt taget all domkyrkans skulptur
från höggotisk tid» etc. 3
Det är väl framförallt i det ivriga åberopandet av den praktiskt
taget enda urkunden, den kända vidimationen av Estiennes skuldförbindelse, som Estiennes namn kommit så i förgrunden. I Boethius-Romdahls bok har på denna punkt Karl Mikaélsson i sin
språkhistoriska undersökning (bilaga V) kommit med de starkaste
invändningarna mot af Ugglas. Estiennes roll har säkerligen blivit
överdriven, säger Mikaélsson. 4
Vaksalafunten är visserligen, tagen i sällskap och jämförd med
de stora figurskulpturerna och arkitekturarbetena, konsthistoriskt
sett av underordnad betydelse. Men då läsaren av de äldre uppsatserna om Estienne de Bonnueill lätt, nog kan få den uppfattningen,
att även funten spelar en roll vid uppkonstruerandet av Estiennes
ceuvre, torde det vara lämpligt att upplysa om, att funten bär en
signatur, som ganska kraftigt stöder åsikten, att den i n t e är något
verk av Estienne. Denna signatur kan inte ses annat än vid funtens
isärtagande, och det är därför kanske förklarligt att den vid äldre undersökningar ej observerats. Vid de vintern 1942 pågående arbetena
med Statens Historiska Museums nyuppställning blev funten emellertid isärtagen, och signaturen påträffades och kunde avbildas.
Funtens tidigare beskrivning i Roosval, Dopfuntar i Statens Historiska Museum, s. 59—60, fig. 79 är gjord av Erik Lundberg 1915.
Denne påpekar att kapitälskulpturerna på funtens fotställning visar stora likheter bl. a. med detaljer i domkyrkans norra portal.
I nyss citerade uppsats i Revue de 1'art chrétien (s. 227) säger af
Ugglas att »les profils et le chapiteau a feuillage rappelent ceux des
pilliers du choeur de la cathédrale». Funten således troligen i varje
fall utförd i Uppsaladomens hytta. Med hänsyn till ornamentens
specifikt arkitektoniska karaktär är vidare Lundberg frestad dra
slutsatsen, »att underpartiet ej ursprungligen skulle vara ämnat
till sitt nuvarande ändamål utan till ett mera rent arkitektoniskt».
Lundberg påpekar också kontrasten mellan den fina foten och skålen. Denna som visserligen är välproportionerad är i ytbehandlingen rå och verkar knappast fullt färdigbchandlad.
Den bristande överensstämmelsen mellan det fint utformade fot• B o e t h i u s - R o m d a h l , Uppsala domkyrka 1258—1435, Uppsala 1935.
4
Anf. arb. s. 223
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partiet och den summariskt behandlade funtskålen har föranlett
gissningen att fotpartiet hört till en arkitekturkomposition som ej
alls blivit av, så att den redan färdiga, välhuggna foten inte kunnat
användas i domkyrkan, utan istället har en av förortsförsamlingarna lyckats komma över den, till billigt pris kanske, och försett
den med en funtskål. Den hos af Ugglas 1910 redan framkastade

Fig. 2.
Vaksalafunten. Stenhuggarmärke (nat. storl.) flera gånger förekommande på blocken i funtfoten.
The Vaksala font. Stonemason's
mark (natural size) appearing several times on the block at the loot
of the font.

Fig. 3.
Vaksalafunten. Mäster T:s signatur (nat.
storl.) inhuggen på översta fotblockets
översida.
The Vaksala font. Master T.'s signature (natural size) carved in the upper side ot the
upper block of the foot.

förmodan, att ärkebiskop Magnus Boosson kan ha förmedlat transaktionen, kan ju i så fall vara riktig, om de kronologiska synpunkterna i övrigt tillåta den.
Man bör emellertid inte förbise, att funten mycket väl kan vara
ett par decennier yngre än Estienne de Bonnueills verksamhetstid i
Sverige.
Lundberg har i sin ovannämnda beskrivning påpekat några märken, troligen stenhuggarmärken. De bestå av små inhuggna kors
(fig. 2), ganska lika det som avbildas hos Boethius-Romdahl som
nr 3 från vänster i övre raden på fig. 50.
På översidan av fotställningens översta och rikast skulpterade
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block, kapitälblocket, är emellertid även inhugget ett T, här avbildat
i naturlig storlek (fig. 3), vilket enligt min mening bör uppfattas sora
en signatur av något slag.
Stenhuggarmärkenas mysterium är överhuvudtaget ännu inte
uppklarat. En åsikt är att de kanske utgjorde ett arbetskontrollsystem inom verkstaden, en annan att de bör betraktas som kvittenser. När tecknen äro av allra enklaste form, som t. ex. de ifrågavarande kryssmärkena, bör även ett tredje förslag kunna dryftas:
det torde icke vara något som hindrar att de helt enkelt varit passningsmärken för den rätta hopsättningen av olika block.
Men om det däremot, som nu fallet är med Vaksalafunten, på ett
och samma monument förekommer två väsentligt olika märkestyper, å ena sidan kryssmärken av samma slag som på många andra
delar i domkyrkobygget, å andra sidan en klar och tydlig och därtill omsorgsfullare utförd bokstav, som verkar dithuggen av en skrivkunnig person, så bör det vara berättigat att tillmäta denna bokstav
en annan betydelse än de vanliga stenhuggarmärkena.
Signering av konstverk och konstslöjdsprodukter är som bekant
ingalunda vanlig under medeltiden. Men den förekommer dock sporadiskt, på de mest olikartade ting, från runstenar och skånska
kyrkor till gotländska verk i sten såväl som på silver och senmedeltida altarskåp. Det synes mig därför rimligt att även ifråga om
Vaksalafunten tyda bokstaven T som en mästarsignatur. Och u r
den kompakta anonymitet som i övrigt vilar över den franska stenhuggarkonsten vid Uppsala domkyrka löser sig sålunda, åtminstone
delvis, ytterligare en individ, subtraherande ett monument från mäster
Estiennes ceuvre, och kallar sig tillsvidare mäster T. Huruvida denne var svensk eller fransman eller om i sistnämnda fallet han överhuvudtaget någonsin var i Sverige är ovisst. Blocket med hans signatur kan vara importerat från Frankrike.

S UMMARY
O. K Ä L L S T R Ö M : Master T. and the Uppsala Cathédral Fabric.
In a paper >Notes sur Etienne de Bonneuil ct la colonie des sculpteurs
Irancais ä la cathédralo d'Upsab, in Revue de 1'art chrétien 1913 p. 217 ff.,
Carl R. at Ugglas attributed a baptismal font (fig. 1) in Vaksala church
(immediately outside the archbishop's seat of Uppsala) to the group ot
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Fronch stonemasons who were working there at the end of the 1290's. In
a låter paper, the title of which indicated (hat it dealt with recently discovered works by this Estienne do Bonnueill (in Upplands fornminnesförenings tidskrift 8, Uppsala 1918, p. 97 ff.), he sta tes still more definitdy
that there is a connection between Estienne and the font.
Estienne's name is certainly well documentod, but nowhere does it emergo
that he was a sculptor.
Boethius-Romdahl, among otbers, have opposed this conception of af Ugglas' in their great work on Uppsala Cathédral during 1258—1435, which
appeared in 1935. In addition, bäsing himself on studies of original documents, Karl Michaelsson, the philological research worker, bas pointed out
further in an appendix to this book that Eslicnne's röle in the artistic work
has certainly been exaggerated.
The author now reports the discovery of a hitherto ovorlooked signaturo
of a master on one of tho blocks of the foot of the font (fig. 3), which must
not be confused with ordinary stonemasons' marks (fig. 2). The possibility
must thus be considcred that, apart from Estienne, other masters of a certain
importance were also employed in the building of the cathédral. In any case
Estienne did n o t make the Vaksala font, and it will probably now be necessary to revise the conception prevailing hitherto as to the artistic work
which has been associated with Estiennes name.

