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Förord

Denna bok, Östergötlands medeltida dopfuntar, är den första i en nystartad 
serie, kallad Studier till Sveriges Kyrkor. Redaktionskommittén för Sveriges 
Kyrkor har i samråd med Riksantikvarieämbetets ledning beslutat öppna en 
serie för fördj upningsstudier om svensk kyrkoarkitektur och kyrklig konst, 
vetenskapliga arbeten som inte är monografier, lämpade för Sveriges Kyrkors 
monografiserie, och inte heller kan inordnas i översiktsserier som Medeltida 
träkyrkor eller Kyrkobyggnader iy6o-i86o. Serien skall, liksom Sveriges Kyr
kors övriga publikationer, finansieras av externa medel men redigeras av den 
personal som vid Riksantikvarieämbetets expertenhet ansvarar för Sveriges 
Kyrkor. Den nya serien är formgiven av arkitekt Sture Balgård. Det är redak
tionskommitténs förhoppning att serien skall komma att inrymma en rad 
intressanta skrifter, som kan öka vår kunskap om det kyrkliga kulturarvet.

Östergötlands medeltida dopfuntar innehåller en utförlig katalog med upp
mätningar av samtliga bevarade dopfuntar i landskapet. Inventeringen och 
dokumentationen har utförts av fil. kand. Sune Ljungstedt, expert på äldre sten- 
huggarkonst, bl. a. medarbetare i Sveriges Kyrkors monografi om Linköpings 
domkyrka, där han svarar för den noggranna redovisningen av medeltida sten- 
huggarmärken och beskrivningen av domkyrkans gravstenar. Dopfuntarnas 
konsthistoriska ställning och deras betydelse i Linköpings stifts medeltida ut
veckling behandlas av fil.lic. Marian Ullén, välkänd vetenskaplig författare och 
expert på kyrklig konst. Hon har under sin långa verksamhet inom Sveriges Kyr
kor redigerat och författat ett stort antal volymer i monografiserien och även 
del i i serien om medeltida träkyrkor. Hennes forskningsarbete har fortsatt med 
oförminskad kraft efter pensioneringen, då bl. a. denna bok tillkommit.

Bokens märkliga dopfuntar illustreras utöver uppmätningarna även av äldre 
och nyare fotografier. Docent Lennart Karlsson har välvilligt ställt ett stort antal 
fotografier till vårt förfogande. Översättningen till engelska av bokens sam
manfattning har utförts av fil. dr Uaininn O’Meadhra. Kartmaterialet har ut
förts av fil. dr Markus Dahlberg, i ett samarbete med projektet Sockenkyrkor
na. Kulturarv och bebyggelsehistoria vid Riksantikvarieämbetet.

Medel till tryckningen har erhållits från Berit Wallenbergs Stiftelse och från 
Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Vi tackar varmt alla som medverkat 
och som bidragit till att boken har kunnat förverkligas.

Stockholm i november 2003
Redaktionskommittén
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Östergötlands
medeltida dopfuntar
- en konsthistorisk översikt
Marian Ullén

Fig. i. Östergötlands 
medeltida dopfuntar. 
Häradsgränserna visar 
förhållandet omkring år 
1900. Sockengränserna 
visar 1750 års indelning.

För de medeltida dopfuntarna i de östgötska kyrkorna blev senare 
delen av 1600-talet ödesdiger. Under århundradets fyra sista decenni
er tillkom ett åttiotal nya dopfuntar av sten, trä eller metall som ersät
tare för de gamla dopfuntarna, som utmönstrades. Några av de över
flödiga ställdes undan, ibland på en förvisningsplats utomhus på kyr
kogården, andra såldes och fick nya uppgifter som trädgårdsurnor (fig. 
5 7) eller vattenkar. I några fall fick de även användning som stöd under 
kyrkans predikstol (fig. 43 ), men åtskilliga gick en total förintelse till 
mötes och blev byggnadssten. Drivande kraft i inledningsskedet av för
nyelsen var biskopen Samuel Enander, som tillträtt sitt ämbete 1655. 
Den från stiftsledningen uppmuntrade anskaffningen av mera tidsen
liga dopfuntar, tillgång på lämplig sten och en alltsedan medeltiden livs
kraftig stenhuggartradition i området medförde att de gamla dopfun
tarna ersattes av nya stenfuntar i en omfattning som saknar motsva
righet i övriga landskap. De nya dopfuntarna av kalksten och med 
ornering i låg relief introducerades av mäster Michael Hacke i Skän- 
ninge, och samma modell i sen renässansstil efterbildades ännu om
kring sekelskiftet 1700 (Ljungstedt 1996). Ett trettiotal dopfuntar av 
denna typ utgör fortfarande ett karakteristiskt inslag i de östgötska 
kyrkorummen, även om många av dem numera har tagits ur bruk till 
förmån för återfunna medeltidsfuntar. Förnyelsen av dopfuntarna på 
1600-talet innebar även en allmän förändring av dopfuntens placering 
i kyrkorummet. Från sin plats i västra delen av långhuset flyttades den 
nu »fram i kyrkan«. Så skedde t.ex. i Örberga, där sockenstämman 
1657 beslutade att funten skulle flyttas fram och bänkar istället byg
gas på platsen. Samma förändring var vid denna tid vanlig oavsett om 
en ny dopfunt inköptes eller den medeltida fick behålla sin funktion.

Ointresset för de medeltida dopfuntarna som historiska minnen 
bestod under lång tid. När Carl Fredric Broocman 1760 publicerade 
sin beskrivning över Östergötland ägnades kyrkorna vederbörligt 
intresse, dock inte de eventuellt bevarade »forntida« dopfuntarna. 
Endast i ett fall nämner Broocman en medeltida dopfunt, den figur
prydda bestiariusfunten i Skärkind (fig. 9) och då enbart som indici-
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Fig. 2. Om Tingstads 
kyrka och dopfunt. Ur 
P. A. Save, Reseberättel
se 1862, s. 30. ÄTA. Foto 
ATA.

um för att kyrkan borde vara en av de äldsta i Östergötland. Inte hel
ler P. D. Widegren, som 1817-1818 utgav sin »Försök till en ny 
beskrifning öfver Östergötland«, intresserade sig för dopfuntarna. De 
ingår vanligen inte heller bland de »forntida minnesmärken« som 
antecknades av församlingsprästerna i den påbjudna inventeringen av 
sockenkyrkorna 1828-29.
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Först med artisten och fornforskaren Nils Månsson Mandelgrens 
antikvariska resor började dopfuntarna att i viss mån uppmärksam
mas. I juni 1846 inledde han med stöd från Vitterhetsakademien sin 
första forskningsresa, som omfattade Östergötland och angränsande 
»provinser«. Uppdraget gällde »att i kyrkorna undersöka, beskriva 
och, om möjligt är, även avteckna vad som i arkitektoniskt hänseende 
kan äga större märkvärdighet, såsom rundkyrkors konstruktion och 
plan, ovanliga torn, al frescomålningar på väggar och valv, målningar 
och skulpturarbeten på gamla altartavlor och andra flyttbara före
mål«. Den till Vitterhetsakademien inskickade reseberättelsen inne
håller många också för dagens forskning viktiga iakttagelser om mo
nument som senare förändrats och föremål som försvunnit (ATA). 
Under denna första sommarresa, som omfattade 59 kyrkor, utförde 
Mandelgren dessutom över zoo ritningar och teckningar (se Mandel
gren 1889). Bland dessa teckningar av kyrkor, klockstaplar, gravmo
nument och inventarier, som han fann speciellt intressanta, ingår också 
ett tiotal medeltida dopfuntar, däribland dopfuntarna i Tingstad och 
Gistad.

Under senare delen av 1800-talet tillkom P. A. Säves och C. F. Nor- 
denskjölds reseberättelser och anteckningar (se nedan Ljungstedt). 
Inte minst kom Säves 1864 och 1869 publicerade och illustrerade rese
berättelser att rikta intresset också mot de illa hanterade medeltida 
dopfuntarna.

Fornforskaren och adjunkten Per Arvid Säve, som var verksam på 
Gotland, hade 1861-65 varit förordnad som antikvitetsintendent av 
Vitterhetsakademien och utsträckte under dessa år sina forsknings
resor även till Västergötland och Östergötland. Under 1861 besökte 
Säve inte mindre än 116 socknar i Östergötland och det följande året 
ett fyrtiotal. Genom Säves förmedling kom den i en trädgård påträffa
de dopfunten från Svanshals kyrka till Statens Flistoriska Museum och 
ytterligare två av de genom sin rika dekor uppmärksammade dopfun
tarna fann något senare en skyddad plats på samma museum. 1878 
skänkte nämligen Östra Eneby församling sin dopfunt och 1886 
inköptes den av Säve noga dokumenterade dopfunten från Tingstad
(fig- 2).

Lantbruksskoleföreståndaren och fornforskaren Carl Fredrik Nor- 
denskjöld följde av eget intresse i Säves spår i Östergötland och utför
de under åren 1869-82 utförliga och noggranna beskrivningar av 
landskapets fornminnen för sitt planerade arbete om landskapets min
nesmärken. Även om Nordenskjöld främst intresserade sig för för
historiska lämningar och runstenar uppmärksammade han i många 
fall kyrkornas dopfuntar. När han 1872 påträffade dopfunten i Kul
lerstad noterade han bekymrat: »Ett oskick, som ännu uti många 
socknar existerar, är att dopfunten, oftast av hög ålder och av synner
ligt värde för konsthistorien, bliva, om de icke på auktion för en spott
styver, kommit i enskild mans ägo, föga vårdade: i bästa fall ligga de
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undanvräkta i en skräpvrå, men vanligtvis utanför templet, utsatta för 
okynne och väderlekens alla omskiften. När man uppmärksammar 
kyrkobetjäningen å detta oskick, som vanhedrar en församling, mötes 
man i de flesta fall med det svar att inuti kyrkan, där dock dopfuntens 
plats vanligen är, ej finnes utrymme«. Det ökande intresset för den 
medeltida konsten manifesterades ett par årtionden senare på konst- 
och industriutställningen i Norrköping 1906, där bl. a. de bildrika dop
funtarna från Gistad, Hogstad, Skärkind och Stora Åby visades upp.

Av det sjuttiotal dopfuntar, som vi känner från Östergötland och 
som beskrivs av Sune Ljungstedt i katalogavsnittet, är 31 helt bevara
de, de övriga i olika grad fragmentariska. I några få fall är de behand
lade dopfuntarna endast kända genom avbildningar eller anteckning
ar. De medeltida socknarnas antal var drygt 150, vilket innebär att vi 
alltså saknar kunskap om ungefär hälften av områdets medeltida dop
funtar (fig. i). Jämfört med de omgivande Götalandskapen är detta en 
låg andel. 11, ex. Västergötland återstår 373 dopfuntar (se Hallbäck 
1978; Dahlberg 1998, s. 31 f.). Antalet medeltida socknar var här 
omkring 500, vilket innebär en bevarandegrad på ca 75 %. För Små
land är motsvarande siffror knappt 200 respektive 300, alltså ca 66 % 
(Borg 2002, s. 100 ff.). I det kraftigt reducerade beståndet av östgöts
ka dopfuntar är de romanska dopfuntarna få (fig. 66), och även i detta 
avseende skiljer sig området påfallande från de övriga Götalandska
pen, där dopfuntar från slutet av 1100-talet och 1200-talets tidiga del 
dominerar. Sannolikt har många av de försvunna dopfuntarna i Öster
götland tillhört samma period, men det påfallande stora antalet beva
rade dopfuntar från mitten av 1200-talet (fig. 67) tyder på delvis 
annorlunda förhållanden än i de omgivande landskapen vid denna tid.
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De romanska bildfuntarna

Av de dopfuntar som genom sin form och dekor kan föras till den 
romanska perioden utgör de bildprydda dopfuntarna endast ett tiotal 
(fig. 66). Som vanligt är de enskilda dopfuntarna från denna period 
mycket varierande i fråga om såväl tekniskt utförande som utformning 
och dekor. Även inom de urskiljbara grupperna saknas enhetlighet. De 
enskilda mästarna och verkstäderna hade en bred repertoar och lik
formighet sågs inte som ideal. När det gäller de östgötska dopfuntar
na har i den konstvetenskapliga diskussionen två olika regionala ano
nymmästare eller verkstäder lanserats, karakteriserade genom namnen 
»Bestiarius« respektive »Arcadius«. Gemensam nämnare för dem 
båda är stenmaterialet, den ljust gråbrungula eller ibland rödaktiga 
vätternsandstenen, som anger att verksamheten bör ha funnits i anslut
ning till den sandstensrika sydöstra vätternbygden, där åtskilliga sten
brott funnits och ännu finns kvar (se Ljungstedt). Förutom dessa arbe
ten finns också en liten grupp av importerade gotländska dopfuntar, 
där anonymmästarna »Majestatis«, eller kanske snarare »Hegvald«, 
samt » Calcarius « är representerade, liksom Sigraf, en av de få mästa
re som vi känner till namnet genom signerade arbeten.

Bestiariusgruppen
Arkaden som en fast ram för indelningen av en yta fick stor använd
ning när det gällde den dekorativa utformningen av de romanska dop
funtarnas cuppor. Stenmästarnas möjlighet till variationer av detta 
schema gav dem samtidigt en stor individuell frihet. För bestiariusfun- 
tarna och de i Småland så talrika fabeldjursfuntarna är cuppornas 
ytmässiga och pärlornerade bågställningar med fantasifullt mönstrade 
pilastrar och kapital ett gemensamt kännetecken. Namnet »Bestiari
us«, som syftar på bågfältens djurmotiv, lanserades av Johnny Roosval 
1918 i Die Steinmeister Gottlands och fördes vidare av bl. a. Ragnar 
Blomqvist i Smålands romanska stenkonst 192.9. Ur Roosvals bestia- 
riusgrupp, som var tänkt att också omfatta flertalet av de småländska 
fabeldjursfuntarna, utkristalliserade Blomqvist flera mindre grupper,
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däribland den »egentlige Bestiarius«, som föreslås som mästare till 
dopfuntarna i Skärkind, Stora Åby och Svanshals i Östergötland och 
till dopfuntarna i Flisby, Norra Sandsjö, Svarttorp, Vetlanda och 
Öggestorp i Småland (Blomqvist T929 s. 68 ff.). Endast en av dop
funtarna har varit signerad, funten i Skärkind, men vittring har otur- 
ligt nog utplånat namnet och endast ordet FECIT, inristat med ele
ganta majuskler, återstår nu på cuppans kant (fig. 10).

Blomqvists utgångspunkt var, liksom Roosvals, den då allmänna 
evolutionsteorin, där evolution även i konstnärliga sammanhang sågs 
som en mer eller mindre rätlinjig typologisk utveckling från ett mera 
»primitivt« formspråk till ett mera förfinat. Följaktligen betraktade 
Blomqvist de i sin art rustikare småländska fabeldjursfuntarna som 
föregångare till »Bestiarius« mera fullgångna alster. Ett typologiskt 
utvecklingsschema tillämpades även inom gruppen med dopfuntarna 
från Svarttorp, Stora Åby och Vetlanda som inledning, dopfuntarna 
från Norra Sandsjö, Flisby och Öggestorp som mellanstadium, och 
dopfuntarna från Svanshals och Skärkind, där skaftets och fotens 
dekor utvecklats till en elegant och yttäckande växtdekor, som slutfas. 
Idag känns en sådan evolutionspraxis knappast aktuell (jfr Borg 2002, 
s. 167). Däremot är »de egentliga« bestiariusfuntarna så pass likarta
de i utformning och kvalitet att det känns meningsfullt att sammanfö
ra dem. Till samma tradition tycks också dopfunten i Kärna, som nu 
endast är känd genom Saves avbildning av foten, ha hört.

Av de inom gruppen aktuella östgötska dopfuntarnas kyrkor åter
finns Stora Åby och Svanshals kyrkor i vätternbygden i Lysings härad 
medan Skärkinds kyrka är belägen i häradet med samma namn i 
central bygden öster om Linköping och Kärna i Hanekinds härad väs
ter om stiftsstaden (fig. 66). Även för de småländska dopfuntarna 
inom gruppen finns anknytningen till vätternbygden.

Dopfunten i Stora Åby (fig. 4) skiljer sig främst genom fotpartiets 
utformning från de kalkformade dopfuntarna i Svanshals (fig. 5) och 
Skärkind (fig. 9). Cuppans övergång till skaftet markeras genom en 
bred äggstav, vilket också kännetecknar de småländska dopfuntarna i 
Svarttorp och Öggestorp, och skaftet inramas på liknande sätt av 
påfallande kraftiga repstavar. Av fotens hörnfigurer är nu endast en 
helt bevarad och visar huvudet och framkroppen av en vädur (fig. 3). 
Motsvarande hörnskulpturer uppträder också på Vetlandafunten, där 
de utgörs av en vädur, två lejon, varav ett visar tänderna, samt ett 
manshuvud. Kombinationen tycks ha varit densamma i Stora Åby. 
Cuppans väl utmejslade arkaddjur i de åtta bågfälten utgörs av om
växlande fågelpar och bevingade fyrfotadjur med karakteristiska 
»tungor« i form av bladornament.

Svanshalsfunten (fig. 5-8) och Skärkindsfunten (fig. 9-10) ut
märks av runt skaft och rund, vulstformad fot, men mått och propor
tioner är något olika. Skärkindsfunten är utförd i tre delar och högre 
än Svanshalsfunten, där skaft och fot är huggna i ett stycke. Cuppor-

Fig. 3. Vädur. Detalj av 
dopfunten i Stora Åby. 
Foto Lennart Karlsson.
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nas storlek är däremot ungefär densamma. I Skärkind har dock cup- 
pan en bredare och jämnare urholkning och ett större uttömningshål. 
De stora och flikiga palmettornamenten på foten och skaftets kompli
cerade ranka med mittband är även formmässigt något rikare på Skär- 
kindsfunten. En likartad heltäckande rankornamentik förekommer 
också på Vetlandafuntens skaft (Blomqvist 1929 PL xx.). En förkär
lek för eleganta palmettornament präglar även dekoren på undersidan 
av cupporna.

Skärkindsfuntens cuppa har genom dopfuntens vistelse utomhus 
fått svåra vittringsskador och endast huvuddragen av de fyra parställ- 
da grupperna av djur kan urskiljas. På Svanshalsfuntens cuppa är dju
ren betydligt bättre bevarade, trots att även denna dopfunt en period 
stått utomhus (hg. 5). I de åtta bågfälten ses här två fyrfotadjur vända 
från varandra men med bakåtvända huvuden (fig. 6), därpå två fyrfo
tadjur med svansen lyft över ryggen (fig. 7), en basilisk följd av ett 
fågelliknande djur med två öron, möjligen en reducerad grip (fig. 5), 
samt slutligen ett fyrfotadjur och en motstående fågel med örnhuvud, 
båda med ornamentalt utformade livsträd i bakgrunden (fig. 8 ). Samt
liga djur utmärks också här av de för bestiariusfuntarna långa och 
karakteristiska » bladtungorna «, och de båda fyrfotadj uren i fig. 6 dess
utom av pärlprydda halsband. Skärkindsfuntens djurbilder tycks till 
stor del ha haft motsvarande utformning. Här återfinns såväl fyrfo- 
tadjuren med bakåtvända huvuden och stiliserade livsträd som de mot
ställda fyrfotadjuren (fig. 9). Det fjärde paret består däremot av fågel
liknande djur av samma slag som på dopfunten i Stora Åby.

Konsthistoriskt sammanhang
När det gäller bestiariusfuntarnas konsthistoriska sammanhang såg 
Roosval dessa dopfuntar närmast som en motivmässig och stenteknisk 
avläggare från de gotländska stenmästarnas verksamhet och utförda 
av från ön utflyttade stenhuggare mellan ca 1180-1215. Blomqvist 
daterade den reducerade och här aktuella gruppen till 11 oo-talets sista 
tredjedel med det, som det senare har visat sig, felaktigt tolkade årta
let 1200 på Skärkindsfunten som slutpunkt (Blomqvist 1929,5.90 f.). 
Raine Borg har i sitt nyligen publicerade arbete om de småländska dop
funtarna istället föreslagit noo-talets mitt (Borg 2002). Blomqvists 
datering bör emellertid i stort sett fortfarande vara giltig. Stilmässigt 
tillhör dopfuntarna slutet av 11 oo-talet och omkring 1200. Inte minst 
den kalkformade Skärkindsfuntens proportioner ligger nära 1200- 
talets »klassiska« dopfuntstyper (fig. 9). Som stilinfluenser framhöll 
Blomqvist framför allt den gotländska och den engelska stenskulptu
ren. Detsamma gör Agneta Hamberg, som närmare granskat diskus
sionen om bestiariusfuntarna och deras konstvetenskapliga ställning 
(Hamberg 1990, s. 37 ff.).

Anknytningen mellan bestiariusfuntarna och den gotländska sten
skulpturen var Roosvals bärande idé. Förbindelser mellan Östergöt-
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Fig. 4. Dopfunten i Stora 
Åby (se även omslags
bilden). Den med fabel
djur prydda dopfunten 
är utförd i vätternsand- 
sten och tillhör den ro
manska s.k. Bestiarius- 
gruppen (fig. 66). Till 
denna grupp, som om
fattar perioden 11 oo
talets slut till omkring 
1200, hör även dopfun
tarna i fig. 5-10. Foto 
Ann Catherine Bonnier, 
SvK.

Fig. 5. Dopfunten från 
Svanshals kyrka, nu i 
SHM. Foto ATA.

land och Gotland är tidigt belagda. Gotland hörde till Linköpings stift 
och bland de romanska dopfuntarna ingår flera importerade got
ländska arbeten. Många gotländska stenhuggare tycks också ha varit 
verksamma vid det nya domkyrkobygget under 1200-talet och sanno
likt ingick gotländsk arbetskraft redan i de under senare delen av 
noo-talet verksamma byggnadshyttorna i Östergötland. En anknyt
ning mellan de skickligt utförda bestiariusfuntarna och den gotländs
ka stenskulpturen känns därför naturlig även om det inte går att avgö
ra om denna anknytning är direkt eller indirekt till sitt ursprung.

Den stenmästare med anonymnamnet »Byzantios«, som anses ha 
verkat från mitten av 11 oo-talet på Gotland, hade genom sina fasad- 
friser och arkadindelade dopfuntscuppor kommit att prägla den fram
växande romanska stenskulpturen på ön. Hans dekorativa och stramt 
komponerade reliefscener med delvis bysantinsk prägel är bakgrunden 
till även detta av Roosval skapade anonymnamn, och det är möjligt att 
han ursprungligen tillhörde den grupp av italienska stenhuggare som 
fanns inom Lundadomens byggnadshytta. Också i »Byzantios« motiv
värld förekommer djur - och fabeldjur och på dopfuntarnas fotparti
er ses, som hos många romanska stenmästare, fyra utskjutande huvu
den, vilka hos »Byzantios« alltid tillhör en vädur, två lejon - eller 
kanske ett lejon och en panter - samt en man. Valet av arkader, djur
motiv och de utskjutande huvudena på t. ex. dopfunten från Stora Aby 
anknöt alltså till en formvärld som vid 11 oo-talets slut redan var eta-
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Fig. 6-8. Detaljer av 
Svanshaisfuntens fabel- 
djursfris. Foto ATA.
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blerad och tillämpades av andra på Gotland verksamma mästare som 
»Majestatis« och »Semi-Byzantios«. Även om bestiariusfuntarna del
vis kan ses som en utlöpare av en gotländsk tradition innebär utform
ningen av själva arkadmotivet och de stramt profiltecknade och statis
ka djurfigurerna ett nytt och medvetet stilgrepp. Redan Erik Lundberg 
(1927) och senare Agneta Hamberg har påpekat en möjlig påverkan 
från det danska området (Hamberg 1990,5. 37 ff.). De ofta heraldiskt 
uppställda djuren, där fyrfotadjuren i allmänhet tycks vara avsedda 
som lejon, känns på flera sätt besläktade med inte minst de jylländska 
tympanonfältens paraderande djur. Ett danskt inflytande är påtagligt 
både i det romanska kyrkomåleriet och i den romanska kyrkoarkitek- 
turen på det småländska höglandet (Ullén 1992., s. 28 ff.). Danska 
konstnärer och stenmästare fanns alltså tillgängliga i den södra vät- 
ternbygden, vilket kan ha haft betydelse för den sammansmältning 
av gotländsk och dansk tradition som anas i bestiariusfuntarnas ut
formning.

Förhållandet mellan bestiariusfuntarna och den stora gruppen av 
småländska fabeldjursfuntar är oklart. Att bestiariusfuntarna såväl 
motiv- som formmässigt skulle utgöra en vidareutveckling eller upp- 
stramning av fabeldjursfuntarnas egensinniga och fantasifulla form
värld, vilket var Blomqvists ursprungliga tes och senast upprepats av 
Jan Svanberg (1995, s. 220 ff.), känns inte sannolikt. Detsamma gäl
ler Borgs fasta knytning av de båda grupperna till varandra i en gemen
sam verkstad med bestiariusfuntarna som inledning (Borg 2002, 
s. 189). Fabeldjursfuntarna utgör i sig ett regionalt fenomen genom sin 
mycket speciella utformning, där en dubblering av fotpartiet ersätter 
skaftet, men framför allt genom sin formmässiga standardisering, sitt 
stora antal och stora spridning inom hela det centrala småländska 
området. Här gäller det en verkstad som tycks ha varit verksam under 
en längre tid och dominerat den småländska marknaden från slutet av 
noo-talet och långt in på 1200-talet. Bestiariusfuntarna utgör däre
mot en liten, stentekniskt skickligt utförd och rikt varierad grupp, där 
utformningen av cuppornas dekor är den sammanhållande faktorn. 
Sannolikt har de tidiga bestiariusfuntarna, av vilka ju flera finns i norra 
Småland, utgjort förebilder för den av Blomqvist så kallade »Njud- 
ungsmästaren«. Skärkindsfuntens palmettdekor visar mot den högro
manska ornamentikens slutskede. Då mäster »Bestiarius« signerade 
detta verk bör också »Njudungsmästaren« och hans verkstad ha 
etablerat sin så småningom alltmer omfattande tillverkning.

Ikonografi
Bestiariusgruppens ikonografi återspeglar den popularitet som den 
symbolrika naturläran Physiologus och de senare bestiarierna hade 
inom den romanska konsten. Lejon, örnar, gripar, kentaurer och 
andra mytiska varelser ingår i den bildvärld som återfinns på textilier, 
i målningar och i stenskulptur (Kolstrup 1984). I Nationalbiblioteker
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i Wien finns en delvis bevarad mönsterbok, den s. k. » Reiner Muster
buch«, med flera serier av djurbilder av mer eller mindre fantasifullt 
slag. Mönsterböcker av olika slag kopierades av stenmästarna, liksom 
av andra hantverkare och konstnärer, och fördes på så sätt vidare i 
flera led (Vellev 1984). Ikonografiskt tolkas dessa djur och odjur i 
konsten vanligen som ett uttryck för periodens förkärlek för drastiska 
illustrationer av kampen mellan ont och gott och därmed kampen om 
människans själ. Inte minst gällde denna kamp naturligtvis det odöp
ta barnets själ och exorcism utgjorde inledningen till dopritualet. Sam
bandet mellan de romanska dopfuntarnas bildvärld och dopets inne
börd är emellertid för en nutida uttolkare ofta oklart, och att i detalj 
tolka avsikten bakom de enskilda djurfigurerna är inte möjligt. Fyrfo- 
tadjuren tycks som nämnts oftast vara avsedda att vara lejon, ett exem
pel på en varelse med motstridig innebörd. Lejonet kan på en gång vara 
både symbol för Kristus, »lejonet av Juda stam« (Uppb. 5:5), och för 
djävulen. Cuppornas fredliga lejon kan sannolikt ses som styrke- och 
Kristussymboler. Detsamma bör gälla den annorlunda variant med be
vingade lejon, som bl. a. förekommer i Stora Aby, där även fotens fyra 
hörnhuvuden tillhör den romanska symbolvärlden med en för oss del
vis dold innebörd. Väduren, som Abraham offrade istället för sin son 
Isak, bör dock kunna tolkas som en symbol för Kristi offerdöd. De djur 
som vi i den romanska konsten kallar för lejon kan dessutom i vissa 
fall vara avsedda att istället återge en panter, som däremot är en enty
dig Kristussymbol (Kolstrup 1984, s. yz ff.). De morrande eller bitan
de lejon, som också förekommer så talrikt i den romanska stenskulp
turen, bör däremot representera de onda makterna i förbund med 
djävulen. I detta avseende är bestiariusfuntarna påfallande fredliga. 
Endast på Svarttorpsfuntens fot förekommer ondskefullt grinande 
drakliknande odjur, som dock har svansarna sammanbundna och där-

Fig. 9-10. Dopfunten i 
Skärkind. På ovansidan 
av cuppans kant (t. h.) 
återstår en rest av den 
ursprungliga inskriften 
med det latinska ordet 
FECIT (gjorde). Foto 
ÄTA.
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med är oskadliggjorda. Även de fåglar i form av en örn som förekom
mer på cupporna har positiva egenskaper. Örnen omtalas t. ex. av Phy- 
siologus som en symbol för den genom dopet frälsta människan. För 
hotet från djävulen står däremot den basilisk som finns på Svanshals- 
funtens cuppa (fig. 5) och som också ingår i den motsvarande frisen på 
funtarna från Svarttorp, Flisby och Öggestorp. Basilisken är ett vanligt 
motiv på de småländska fabeldjursfuntarnas cuppor, där dessutom 
flera andra onda väsen som drakar och kentaurer förekommer. Ett spe
ciellt inslag utgör också de hårt stiliserade livsträd, arbor vitae, som 
bl. a. förekommer på dopfuntscupporna i Skärkind och Svanshals och 
där skyddas av lejon men även av en örn (fig. 8). Livsträd och kors är 
ofta synonyma begrepp och därmed en symbol för frälsning och ett 
evigt liv (Karlsson 1981,5. 101 ff.).

Bestiariusgruppens efterföljare
Till bestiariusgruppen räknade Blomqvist också tre dopfuntar som han 
karakteriserade som elevarbeten, nämligen dopfuntarna i Linderås i 
Småland, Dalstorp i Västergötland och Appuna i Östergötland (Blom
qvist 1929, s. 74 f.). Till dessa har Hamberg fogat den senare påträf
fade dopfuntscuppan från Hycklinge i Östergötland, som emellertid 
liksom Dalstorpsfunten saknar de signifikanta djurfigurerna och istäl
let enbart pryds av växtornament (Hamberg 1990, s. 3 ).

På den endast delvis bevarade Appunafunten (fig. 11) är de typis
ka, dekorativa inslagen från bestiariusfuntarna fortfarande igenkänn
liga men kraftigt förenklade. Arkaderna saknar frånsett pärlornering- 
en övrig utsmyckning och fyrfotadjurens statiska ställning och de 
långa » bladtungorna « är borta. Istället löper djuren glatt runt cuppan. 
Den stiliserade växtornamentiken på cuppans undersida och på skaf
tet är besläktad med växtornamentiken på Svanshals- och Skärkinds- 
funtarna men yvigare, till formen stilmässigt yngre och utförd i en 
mycket låg relief. Dopfunten är utförd i vätternsandsten, liksom de 
övriga bestiariusfuntarna, och alltså lokalt producerad. Appuna kyrka 
ligger dessutom strax nordöst om Svanshals kyrka i anslutning till vät- 
ternbygden.

Till den lokala traditionen hör också den nämnda Hycklingefunten 
med sina stora palmetter inom pärlprydda arkader (fig. 12). Materia
let är här östgötsk ortocerkalksten och inte sandsten (jfr Borg 2002, 
vol. 2, s. 3 80) och kyrkan ligger i södra delen av Kinda härad ner mot 
smålandsgränsen.

Appuna- och Hycklingefuntarnas utformning har utan tvivel an
knytning till bestiariusfuntarna men båda utgör solitärer från sanno
likt tidigt 1200-tal. Åtskilliga stenhuggare var verksamma inom områ
dets byggnadshyttor och kunde anlitas för olika uppdrag, och som i 
dessa fall en kanske enstaka dopfunt i anslutning till traktens tradition.

Att den romanska traditionens dekorativa arkadfris fortlevde ännu 
fram mot 1200-talets mitt visar en annan solitär, nämligen dopfunten
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från Nässja (fig. 13-14), som också den är utförd av vätternsandsten, 
men till skillnad från bestiariusfuntarna prydd med elva rundbågiga 
arkadfält med reliefer föreställande dels duvor sittande i stiliserade 
träd och dels trädliknande ornament. De parställda duvorna utgörs 
alla av noggrant återgivna stora, inhemska ringduvor.

Duvan utgör den Helige Andes symbol medan livsträdet i sin tur 
symboliserar frälsning och evigt liv. Under välsignelseakten, benedic- 
tio fonti, överfördes den Helige Andes kraft till dopvattnet, en fräls- 
ningsinnebörd som på dopfunten i Nässja på ett ovanligt sätt åskåd
liggörs i bild genom duvorna. De stiliserade och till ornament omfor
made träden är alla placerade på ett trappstegsformigt stigande podi
um, som markerar deras status som arbor vitae. Från samma typ av 
podium reser sig t. ex. de västgötska s. k. liljestenarnas livsträd och 
stavkors. Dekorativa trädformer förekommer också i tidens järnsmide 
och i träornamentiken, bl. a. på de bevarade bänkgavlarna från Hage- 
byhöga i Östergötland, där de likaså genom de karakteristiska funda- 
menten framstår som livsträd (Karlsson 1976, s. 151). Stilmässigt 
måste Ornamentiken på dopfuntscuppan i Nässja betraktas som sen- 
romansk och en datering till tiden strax före 1200-talets mitt styrks av 
att cuppan till skillnad från de romanska bildfuntarna i övrigt saknar 
centralt uttömningshål.

Fig. il. Den endast delvis 
bevarade dopfunten 
från Appuna, nu i SHM. 
Bestiariusgruppens ef
terföljare, tidigt 1200-tal. 
Utförd i vätternsandsten. 
Foto ATA.

Fig. 12 (under). Den 
svårt skadade dopfunts
cuppan i Hycklinge, ut
förd i ortocerkalksten. 
Bestiariusgruppens ef
terföljare, tidigt 1200-tal. 
Foto ATA.

Fig. 13-14 (t.h.). Dop
funtscuppan i Nässja 
pryds av en stiliserad 
senromansk dekor 
med duvor och livsträd. 
Materialet utgörs av vät
ternsandsten och cup
pan, som saknar uttöm
ningshål, kan dateras till 
tiden strax före 1200-ta- 
lets mitt. Foto Gabriel 
Hildebrand, RAÄ.

22 MARIAN ULLÉN



Arcadiusfuntarna
Jämfört med bestiariusfuntarna är de fyra dopfuntar, som Mereth 
Lindgren sammanfört under mästarbeteckningen »Arcadius«, påtag
ligt enhetliga (Lindgren 1989). Till samma grupp hör också otvivel
aktigt den dopfuntscuppa som ingår i Länsmuseets samlingar i Jönkö
ping och som påträffats som trädgårdsurna. Sannolikt har den ur
sprungligen tillhört Hakarps kyrka (Borg 2.00z, vol. 11, s. 56, 8z). De 
fyra dopfuntarna är alla utförda i vätternsandsten och mycket likarta
de i sin uppbyggnad och särpräglade dekor (fig. 15-Z3). Även varia
tionerna i fråga om storlek är små. Samtliga är också liksom bestiari
usfuntarna försedda med uttömningshål.

Av dopfuntarna finns tre stycken i kyrkor i den sydvästra delen av 
Östergötland i nära anslutning till vätternbygden. Två av dem, Hog- 
stad och Ekeby, är grannkyrkor i norra delen av Göstrings härad 
medan den tredje, Klockrike, ligger några mil längre norrut. Anknyt
ningen mellan Klockrike kyrka och den medeltida dopfunten är dock 
sentida. Dopfunten fungerade under lång tid som trädgårdsurna och 
skänktes till Klockrike kyrka först 1965. Enligt traditionen skall den 
ursprungligen ha kommit från någon av kyrkorna i Väderstads pasto
rat, sannolikt då Harstads rivna kyrka, och alltså funnits i samma 
härad som de båda andra. De båda övriga dopfuntarna i gruppen hör 
hemma i vätternbygden söder om smålandsgränsen (fig. 66).

Cupporna pryds genomgående av en arkadfris, som till sin karak
tär är mera plastisk än bestiariusfuntarnas dekorativa arkader, och de 
nedsänkta bågfälten står tomma. Som blickfång framträder istället 
fyra diametralt placerade skulpturer, utformade i mycket hög relief. På 
två av dopfuntarna, de i Hogstad och Lommaryd, återfinns figurskulp
turer också på skaft och fot.

Tre av figurerna på de helt bevarade dopfuntarnas cuppor är gemen
samma och utgörs av en biskop i full ornat, en långskäggig man med stav 
eller spira samt en skägglös man med olika attribut i form av stav, spira 
eller spjut. Den långskäggige mannen håller med sin högra hand om 
skäggets spets (fig. zz). Troligen skall dessa vördnadsvärda, långskäg
giga män föreställa profeter, som tillsammans med biskop och heliga 
företrädare för kyrkan vakar över det sanna upptagandet i den kristna 
församlingen genom dopet. Många av skulpturerna är delvis skadade 
genom stenens vittring. Detta gäller i hög grad cuppan från Hakarp, där 
figurerna förmodligen har följt samma mönster. Som attribut kan bl. a. 
en bok och även här en biskopskräkla urskiljas. I Ekeby är biskopsbil- 
den så pass välbevarad att vissa viktiga detaljer framträder tydligt (fig. 
19). Biskopen är på traditionellt sätt placerad helt frontalt i en stol med 
svarvade stolpar och bär en låg mitra samt alba, stola och mässhake. 
Övriga attribut utgörs av en bok och en mycket kort kräkla. Om kräk
lans korta skaft beror på utrymmesbrist och teknisk svårighet eller på en 
okänd förebild är dock svårt att avgöra (jfr Lindgren 1989, s. zzo).
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Fig. 15-16. Den romans
ka dopfunten i Hogstad, 
tillskriven anonymmäs
taren »Arcadius«. På cup- 
pans kolonnetter rester 
av svart färg. Nedtill de
taljer av funtens fotparti. 
Mellan den sittande 
kvinnogestalten och den 
motsatta manliga hörn
figuren slingrar en orm- 
liknande drake. Till sam
ma grupp från 1200- 
talets början (fig. 66) 
hör också dopfuntarna i 
fig. 17-23. Samtliga utför
da i vatternsandsten. 
Foto Ann Catherine 
Bonnier, SvK.
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Fig. 17-19. Dopfunten i 
Ekeby. Detaljerna visar 
en tronande biskop 
samt en man som hotas 
av lejon och orm. Foto 
Lennart Karlsson.
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Fig. 20-21. Dopfunten i 
Klockrike, ursprungligen 
troligen från Harstads 
rivna kyrka. Detaljen t.h. 
visar ett lejon stående 
på bakbenen. Foto 
Lennart Karlsson.

Fig. 22-23. Dopfunten i 
Lommaryds kyrka, Små
land. Detaljen visar en 
långskäggig man som 
griper om skäggets 
spets. Foto Lennart 
Karlsson.

Från detta fasta schema avviker cuppornas fjärde hörnfigur, som är 
individuellt utformad. I Lommaryd och Ekeby återges en mansgestalt 
och ovanför honom ett hotfullt gapande lejon med framtassarna på 
hans axlar. Speciellt dramatiskt utformad är scenen på Ekebyfunten, 
där mannen dessutom är omslingrad av en orm (fig. 18). Mannen är 
utan tvekan på väg att förgöras av de onda makterna, dvs. av djävulen. 
Lindgren jämför scenen med två liknande portalskulpturer i Vinner
stads kyrka. Också här finns som varnande exempel lejon som gapar 
över manshuvuden. På dopfunten i Klockrike förekommer istället ett 
stort lejon, stående på bakbenen och med en höjd högertass, som tycks 
gripa om den repstav som omger cuppan (fig. zi). En lejonframställ
ning av detta närmast heraldiska slag är förbryllande som dopfuntsde- 
kor och även i övrigt är liknande lejonbilder sällsynta. På en bänkgavel 
från EIovs kyrka i Östergötland återges ett lejon, där man även kan ana 
ett upprättstående, heraldiskt lejon som förebild (Karlsson 1976, 
s. 101). Likaså finns i putsen i torntrappan i Fivelstads kyrka ett ristat 
lejon av liknande slag. Troligen har lejonbilderna i dessa fall en skyd
dande innebörd. När det gäller dopfuntsbilden är innebörden däremot 
mera svårtolkad med tanke på lejonet som symbol för styrka och som 
symbol för såväl Kristus som för djävulen (Lindgren 1989, s. 220 ff.).
I samband med hörnfigurerna på Ekeby- och Lommarydscupporna 
framstår lejonet som en hotfull symbol för djävulen, som »går omkring 
såsom ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka« (1 Petr. 5:8). 
På Hogstadscuppan är däremot ingen sådan hotfull innebörd tydlig i 
samband med lejonbilden. Flär har istället drastiska och varnande djä- 
vulsscener placerats på fotpartiet (fig. 15-16). En av de fyra hörnfigu
rerna utgörs av ett odjur som i det närmaste helt har slukat en man, och 
mellan denna scen och nästa hörnfigur, som utgörs av en sittande kvin
na med långa flätor, slingrar en aggressiv drake som attackerar kvin
nan. En drake biter också en av männen i skägget.

Ragnar Blomqvist ville i Lommarydsfunten och dopfuntarna från 
Flogstad och Ekeby se ett direkt gotländskt inflytande, inte minst från 
mäster Sigraf, men också när det gäller arkaderna ett beroende av bes- 
tiariusfuntarna (Blomqvist 1929, s. 115 ). Arkaderna har emellertid en 
mera påtaglig dekorativ uppgift på arcadiusfuntarnas cuppor genom 
att de här inte inramar reliefdekorerade fält. Likartade arkadmotiv 
finns bl. a. i den sönderjylländska stenskulpturen, men framför allt i 
England, där ett stort antal romanska dopfuntar pryds enbart av blind- 
arkader (Lindgren 1989, s. 217 f.). När det gäller arcadiusfuntarnas 
hörnskulpturer upplevs dessa på cupporna sittande figurer i hög relief 
däremot närmast som övertagna från de gotländska dopfuntarnas 
karakteristiska fotpartier av mäster Sigraf (jfr fig. 27).

Vi vet att den medeltida stenskulpturen i stor utsträckning var 
målad i kraftiga färger, vilket också gällde dopfuntarna även om vi nu 
endast i enstaka fall påträffar färgspår (se Ljungstedt). Dopfunten i 
Hogstad tillhör dessa undantag genom de fragment av svart färg som
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återstår på arkadens kolonnetter. Troligen har de släta falten varit 
målade i kraftigt rött och även figurskulpturerna och odjuren framträtt 
i lysande färger.

För dateringen av gruppens dopfuntar har Mereth Lindgren föresla
git den bevarade medeltida kyrkan i Hogstad som riktmärke med tanke 
på att dopfunten kan ha anskaffats till kyrkans invigning (Lindgren 
1989, s. 225 f.). Att knyta samman en kyrkobyggnads tillkomst och 
anskaffningen av dopfunt är emellertid vanskligt när det gäller de tidi
ga romanska kyrkorna. Kyrkan i Hogstad tillhör den romanska grupp 
som allmänt kan dateras till 11 oo-talets senare del. Även den nämnda 
kyrkan i Vinnerstad tillhör samma period medan dopfunten är betyd
ligt yngre och kan dateras till övergångstiden runt 1200-talets mitt. 
Portalomfattningen i Vinnerstad, som av Mereth Lindgren föreslagits 
att även vara utförd av dopfuntsmästaren »Arcadius«, är i sitt nuva
rande skick såväl flyttad som delvis rekonstruerad. En granskning av 
de återstående originaldetaljerna visar dock en betydligt säkrare form
givning och en skickligare stenbehandling än de aktuella dopfuntarna, 
där stenmästarens svårigheter att gestalta och sammansmälta olika 
förebilder är mycket tydliga. Blandningen av engelska inslag, de sittan
de hörnfigurerna av Sigrafmodell, de människoslukande lejonen av 
Vinnerstadstyp och egna tillägg av förbryllande detaljer kännetecknar 
dessa på många sätt fascinerande arbeten av stenhuggaren » Arcadius «. 
Ett sådant personligt inslag är också den spröda ornamentala dekoren 
på Hogstadsfuntens cuppa ovanför repstaven (fig. 15). Här tycks före
bilden ha hämtats från samtida träsnideri. Troligen tillhörde »Arcadi
us« någon av områdets byggnadshyttor när han i början av 1200-talet 
startade sin lokala verksamhet som dopfuntsmästare.

En tidig gotländsk import
Av de medeltida dopfuntarna blev framför allt dopfuntarna i Östra 
Eneby, Tingstad och Gistad uppmärksammade redan av 1800-talets 
fornforskare. Alla tre är högklassiga och dessutom dyrbara importar
beten från Gotland och väckte säkert uppmärksamhet också i samti
dens Östergötland. Ytterligare en gotländsk dopfunt har funnits, i Lill- 
kyrka, men är nu endast bevarad som fragment. De fyra kyrkorna är 
samtliga belägna i bygden väster och sydväst om Norrköping, alltså i 
ett centralt område med nära-kontakt till de för sjöfarten viktiga vikar
na norr och söder om Vikbolandet (fig. 66).

Dopfunten i Östra Eneby
Dopfunten i Östra Eneby (fig. 24) har en något förbryllande historia, 
som gör att den i sitt nuvarande skick egentligen endast delvis är ett 
importarbete. Den i gotländsk sandsten huggna foten har genom sin 
karakteristiska utformning sammanförts med arbeten av mäster 
»Majestatis«, den stenmästare som i sin verksamhet utgör länken mel-
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Fig. 24. Dopfunten i Öst
ra Eneby. Foten i got
ländsk sandsten har ge
nom sin karakteristiska 
utformning tillskrivits 
den gotländske ano
nymmästaren »Majesta- 
tis« eller hans efterfölja
re »Hegvald« från slutet 
avnoo-talet. Den nuva
rande fyrpassformade 
cuppan av kolmårds- 
marmor har däremot till
kommit vid 1200-talets 
mitt. Figurscenerna, där 
skapelseberättelsen ut
gör huvudmotivet, tycks 
dock såväl motivmässigt 
som stilmässigt efterbil
da den romanska cup- 
pans framställningar. 
Foto Lennart Karlsson.

Fig. 25-26. Gud förbju
der Adam och Eva att 
äta av kunskapens träd 
samt Brodermordet. Två 
av de åtta reliefscener 
som ingår i bildsviten på 
dopfuntscuppan i Östra 
Eneby. Foto ATA.
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lan Skånes och Gotlands romanska stenkonst under senare delen av 
noo-talet. Dopfunten skänktes 1878 av församlingen till Statens 
historiska museum och beskrevs ingående av Erik Lundberg 1917 i 
publikationen om museets dopfuntar (se Roosval 1917, s. 31 ff.). 
Foten är svårt skadad genom vittring och de finare detaljerna därige
nom utplånade. De fyra för »Majestatis« typiska utskjutande odjurs- 
huvudena, sammanbundna av nackrep och bitande i ormar, framträ
der emellertid tydligt. Det är samma typ av odjur som också återkom
mer hos efterföljaren »Hegvald« i allt expressivare form under slutet 
av 1100-talet. Mellan odjurshuvudena ses på två motstående fält ett i 
låg relief utfört katt djurshuvud, från vars mun slingrande ormar utgår. 
Ormarnas huvuden återfinns på de båda andra motstående sidofälten. 
På det ena sticker huvudena fram under en liten människofigurs armar, 
och bilden är troligen tänkt som en Terra- eller Luxuriasymbol.

Den ursprungliga cuppan är däremot inte bevarad. Några decenni
er efter leveransen av den gotländska dopfunten har cuppan blivit ersatt 
av en ny, tillverkad av en av traktens stenhuggare. Sannolikt hade den 
ursprungliga cuppan av någon anledning blivit svårt skadad och 
spruckit. Som material för den nya cuppan valdes den lokalt tillgängli
ga men svårarbetade kolmårdsmarmorn. Alternativet östgötsk orto- 
cerkalksten, som omkring 1200-talets mitt favoriserades som material 
av stenhuggarna, var knappast möjligt för en dopfuntscuppa av detta 
format (se Ljungstedt). Den stora cuppans fyrpassform liksom avsak
naden av uttömningshål speglar tydligt tillkomsttidens ideal och bruk. 
Dekorens arkader och bildscener ur skapelseberättelsen tycks däremot 
ha haft en romansk bildsvit som förebild, sannolikt den som fanns på 
originalcuppan. Även figurstilen med långsmala gestalter med stora 
ögon, slätkammat hår och dräkter med kraftigt stiliserat veckfall ver
kar delvis återgå på den äldre funtmästarens arbete. Det färgmässigt 
flammiga materialet måste i hög grad ha försvårat framställningen av 
de olika scenerna. Marmorn är delvis polerad och några färgspår än nu 
inte synliga, men en bemålning har utan tvivel varit nödvändig för att 
menigheten skulle kunna se vad bilderna föreställde. Genom en bemål
ning av dopfunten förstärktes bildernas budskap och den störande kon
trasten mellan de olika stenmaterialens färg och yta eliminerades.

Cuppans bildberättelse i åtta scener inleds med hur Gud förbjuder 
Adam och Eva att äta av frukterna från kunskapens träd (fig. 25 ) och 
sedan följer i kronologisk ordning Syndafallet och Guds strafftal, Ut
drivandet ur paradiset, Kläderna överlämnas samt Adam och Eva i 
hårt jordiskt arbete. De två avslutande scenerna hör också samman 
med de första människornas historia och visar Kains och Abels offer 
och Brodermordet, då Kain dödar sin bror Abel (fig. 26). I denna dra
matiska scen ses en behornad djävul vänta bakom ryggen på Kain. I 
offerscenen finns en annan intressant ikonografisk detalj. Gud Fader 
som mottagare har här ersatts av Treenigheten, konkretiserad av tre 
glorieförsedda personer, återgivna i bröstbild och omgivna av en ram.
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Skapelseberättelsen och syndafallet är som dopfuntsmotiv nära för
bundna med dopets innebörd. På i zoo-talsfunten i Husaby i Väster
götland sammanfattas tydligt dopets sakrament i den bevarade inskrif
ten på latin, som i översättning lyder: »Jag är livets källa. Jag avtvår 
synden, som började på grund av ätandet av frukten. Du kan veta, att 
du härigenom blivit född på nytt« (se Nordström 1984, s. 126 ff.; 
Dahlberg 1998,5.113). Skildringen av brodermordet har också en dju
pare betydelse än enbart anknytningen till Adams och Evas historia och 
utgör en gammaltestamentlig prototyp för Jesu offerdöd på korset.

I den nuvarande cuppans bildsvit, som alltså till stor del förefaller att 
vara kopierad efter originalcuppans bildframställningar, saknas det för 
den gotländske mästaren »Majesta tis« utmärkande motivet, en Maje
stas Domini-framställning, ursprunget till Roosvals anonymnamn. 
Bland de dopfuntar som tillskrivits »Majestatis« och hans verkstad 
förekommer en arkadindelning av cuppan endast på de två som anses 
vara de yngsta, nämligen dopfuntarna i Gerum och Söderala (Svanberg 
1995, s. 191). Arkadsystemet används emellertid även av »Hegvald« 
och flera av Östra Enebycuppans skapelsescener och inte minst utform
ningen av Treenigheten i Kains och Abels offer för mera tankarna till 
motsvarande framställningar på »Hegvalds« tidiga dopfuntar än till 
»Majestatis« bildvärld (Svanberg 1995, s. 194 och not 86).

Den i den hårda marmorn utförda cuppan vittnar om en god hant
verksskicklighet hos den anlitade stenmästaren i Östra Eneby. Troli
gen hämtades han från domkyrkans byggnadshytta. Kanske var han 
också av gotländsk härkomst. En direkt anknytning till en gotländsk 
tradition skulle kunna vara en förklaring till att han i så hög grad lyck
ades återskapa den äldre cuppans bildscener. Figurreliefer förekom
mer vanligen inte på de samtida dopfuntarna från övergångstiden och 
den tidiga gotiken vid 1200-talets mitt. Valet av den eleganta fyrpass
formen för den nya cuppan har däremot motsvarigheter från samma 
tid i de efter gotländsk förebild utförda dopfuntarna i Askeby och 
Örberga kyrkor (fig. 54,55) och i den från Gotland importerade stora 
paradiscuppan i Vreta kloster (fig. 56).

Två dopfuntar av Sigraf
Den stenmästare, som helt kom att dominera den gotländska exporten 
från omkring 1200 och under minst ett par decennier framåt, var Sigraf. 
En av det tjugotal dopfuntar som tillskrivits honom och hans verkstad 
(Svanberg 1995) är dopfunten i Tingstad (fig. 27), som inköptes till Sta
tens Historiska Museum 1886 och beskrevs av Maja Lundquist i samma 
publikation som Östra Enebyfunten (Roosval 1917, s. 28 ff.).

Sigraf använde sig framför allt av scener ur Jesu barndomshistoria. 
Till sin utformning är dessa bildberättelser vanligen mycket likartade 
men fyllda av olika detaljer när det gäller rekvisitan. Stilen är genom
gående dekorativ och elegant i sin stilisering mot en släthuggen bak
grund. På Tingstadscuppan inleds de fortlöpande reliefscenerna med
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Fig. 27-28. Dopfunten 
från Tingstads kyrka, nu 
i SHM. Gotlandsk sand
sten. Tillskriven sten- 
mästaren Sigraf, vars 
verkstad dominerade 
den gotländska dop- 
funtstillverkningen un
der 1200-talets första 
årtionden. Nedtill fotens 
detaljrika återgivning av 
en liten romansk kyrko
byggnad. Foto Lennart 
Karlsson.
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Fig. 29-31. På Ting- 
stadsfuntens cuppa 
skildras Jesu barn
domshistoria alltifrån 
Bebådelsen och till 
Konungarnas dröm, där 
ärkeängeln Mikael ses 
besegra den lurande 
djävulen i en drakes 
gestalt. Foto ATA.
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Bebådelsen (fig. 29) och Marias och Elisabeths möte. I den följande 
skildringen av Jesu födelse (fig. 30) vilar Maria, som sedvanligt i 
Sigrafs framställningar, i en säng med ett mönstrat täcke. Även Jesus
barnet i sin krubba vilar på en mönstrad vävnad. Vid sängens fotända 
står en av jordemödrarna beredd med en handduk medan den andra 
badar Jesusbarnet, som står upprätt i ett kalkformat kärl. De heliga tre 
konungarna utgör likaså ett huvudmotiv och avbildas såväl ridande 
som frambärande sina gåvor till den tronande Maria och Jesusbarnet 
(fig. 27, 31). Slutscenen tillhör även den de för Sigraf karakteristiska 
motiven. Här ses konungarna sovande i en gemensam säng samtidigt 
som en ängel uppenbarar sig och i deras drömmar avråder dem från att 
på hemvägen rapportera till kung Herodes. Nedanför sängen återfinns 
djävulen i en drakes gestalt men besegras av ärkeängeln Mikaels lans. 
Scenen utgör genom sin placering, mellan barndomsberättelsens inled
ning och avslutning, cuppans mittmotiv och betonar genom sitt seger
motiv dopets kraft över djävulen (fig. 29 ).

Dopfuntens fotparti med fyra sittande hörnfigurer tillhör likaså de 
karakteristiska dragen i de arbeten som tillskrivits Sigraf. Tre av de man
liga gestalterna är utrustade med anonyma attribut, den fjärde håller 
däremot två nycklar och avser alltså aposteln Petrus. Sannolikt är även 
de andra avsedda att vara apostlar. Två av sidofälten mellan figurerna 
pryds av ett vågmönster medan de två övriga visar dels ett intrikat knut
ornament (fig. 27) och dels en liten kyrkobyggnad (fig. 28). Samman
ställningen är ikonografiskt genomtänkt och lätt att tyda också idag. 
Kyrkan vaktas av Petrus och tre andra heliga förkunnare, omgivna av en 
skyddande bandknut och evighetens på dopvattnet syftande vågmönster.

Den lilla kyrkobyggnaden med absid och torn utgör en detaljerad 
återgivning av en samtida romansk sockenkyrka. Speciellt intressanta 
detaljer är absidens lilla korsformiga fönster och de snidade takkam
marna av trä, som pryds såväl av ett kors som av ett drakhuvud. En 
motsvarande kyrkobild har Sigraf använt också på foten till dopfun
ten i Skogs-Tibble kyrka i Uppland. En återkommande detalj hos 
Sigraf är likaså ornament i form av olika bandknutar av det slag som 
ses på Tingstadsfuntens fot och som har en lång tradition som magiskt 
ornament. Den » hedniska « bandknuten förvandlades i den romanska 
stenkonsten till en gudssymbol och blev därmed, som här, ett skydd 
mot de onda makterna (Karlsson 1989, s. 161 ff.).

I Lillkyrka återstår av den gamla dopfunten i gotländsk sandsten 
endast den kraftigt vittrade och skadade foten med de typiska hörn
figurerna, samt ett antal fragment av cuppan. Fragmenten påträffades 
när man 1961 öppnade kyrkans igenmurade korportal.

Sex av fragmenten har tolkningsbara bildrester (fig. 32). Den inle
dande scenen har liksom på Tingstadsfunten utgjorts av Bebådelsen. Nu 
återstår endast detaljer av ängeln. De följande scenerna bör ha följt 
samma mönster och visat Marias och Elisabets möte och Jesu födelse 
samt Konungarnas tillbedjan, av vilket ett fragment av Maria med
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Fig. 32. Av den romanska 
dopfunten i Lillkyrka, 
även den sannolikt från 
Sigrafs verkstad, återstår 
endast fragment av cup- 
pan samt den skadade 
foten (fig. 33). Fragmen
ten visaratt cuppans 
bildfris liksom i Tingstad 
haft Jesu barndoms
historia som huvudmo
tiv. Foto Ann Catherine 
Bonnier, SvK.

Fig. 33. På den svårt vitt
rade foten av gotländsk 
sandsten återfinns de 
för Sigraf karakteristiska 
hörnfigurerna. Här en 
tronande biskop. Färg- 
fragment av svart, rött 
och blått. Foto Marian 
Ullén, SvK.

Jesusbarnet återstår. Ett fragment av den vanligen följande scenen med 
Konungarnas dröm finns likaså och har här följts av en framställning av 
Flykten till Egypten. Som centralmotiv mellan flyktscenen och Bebådel- 
sen finns däremot en framställning av en måltidsscen, som tycks repre
sentera Nattvarden, ett motiv som är ovanligt i dopfuntarnas bildvärld. 
Bakom ett dukat bord ses tre glorieförsedda personer av vilka mittge
stalten sträcker sin högra hand mot en liten gestalt framför bordet. Sce
nen motsvarar i sin komposition mittpartiet av nattvardsframställning- 
en på »Maj esta tis« dopfunt i Simris i Skåne, där Jesus på samma sätt 
ger brödet åt Judas, som befinner sig framför bordet. Nattvardsmotivet 
förekommer också på dopfuntarna i Stenkyrka på Gotland och på den 
nämnda dopfunten i Skogs-Tibble. Dopfunten i Stenkyrka anses vara 
ett lärlingsarbete av »Hegvald« och utförd i »Majestatis« verkstad 
(Svanberg 1995, s. 194), medan dopfunten i Skogstibble tillhör Sigrafs 
verksamhet. Motivet har emellertid här inte samma pregnanta utform
ning, som det tycks ha haft i Lillkyrka. Nattvardsframställningen inne
börd i detta sammanhang blir att betona vikten av altarets sakrament, 
till vilket den kristne får tillgång genom dopet.

Dopfuntsfoten i Lillkyrka är jämfört med Tingstadsfuntens fot 
enklare till sin utformning och genom vittring har de flesta detaljerna 
utplånats (fig. 33). Hörnfigurerna går trots detta att identifiera och 
utgörs av en helig biskop med välsignande högerhand och bok, därpå 
en långskäggig man, följd av Abraham med de saligas själar i skötet, 
en vanlig framställning hos Sigraf, samt Maria med Jesusbarnet. Sido- 
fälten tycks odekorerade men på dessa finns, liksom på figurerna, 
enstaka färgspår av svart, rött och blått.

Dopfunten i Gistad
Den stenmästare som under 1200-talets andra fjärdedel fortsatte den 
gotländska traditionen var anonymmästaren »Calcarius«, som också
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Fig. 34-36. Dopfunten i 
Gistad. Utförd i got
landsk kalksten och till
skriven anonymmästa
ren »Calcarius«. Omkring 
1230. På cuppan ses sce
ner ur Jesu barndoms
historia samt en kors
fästelsescen. På bilden 
upptill en detalj visande 
Jesu födelse, nedtill t.h. 
en dopscen, troligen 
Jesu dop. Foto Lennart 
Karlsson.

han är representerad i Östergötland med ett arbete, den på många sätt 
märkliga dopfunten i Gistad (Strömbom 1942; Svanberg 1995, s. 213 
ff.). »Calcarius« utökade Sigrafs bildprogram och även reliefernas 
möjlighet till plastisk form. Förkärleken för textila mönster fanns kvar 
och också i detta fall användes plastiska effekter i form av borrhål.

Fotpartiet varierar på verkstadens dopfuntar, vilka som Roosvals 
anonymnamn anger, är huggna i kalksten, det material som sedan helt 
dominerade den gotländska produktionen (Roosval 1918). Fotparti
ets utformning på Gistadsfunten (fig. 3 5 ) är dock ytterligt speciell och 
består av en kupolformad övre del som vilar på sex kopplade attiska 
baser. Fotens övre del har dessutom en mycket sammansatt dekor i 
form av arkitekturdetaljer, dubbelhuvuden i profil och växtornament. 
Små huvuden finns också på den sammanbindande vulsten. Endast i 
ytterligare ett fall har » Calcarius « använt sig av en liknande utform
ning av foten, nämligen på foten till dopfunten i Tanum i Vestfold i 
Norge, men här betydligt förenklad och försedd med endast fyra korta 
kolonner (Bramer Solhaug 2001, Vol. Il, s. 91). Motsvarande kopp
lade baser förekommer också på en senare s. k. paradisfunt av » Visby- 
typen« (Reutersvärd 1967, fig. 50).

Cuppans reliefscener har i Sigrafs efterföljd främst ägnats åt Jesu 
barndomshistoria och berättelsen fortskrider, liksom på Sigrafs dop
funtar, utan åtskiljande markeringar. Den inledande scenen utgörs av 
Jesu födelse med Maria liggande i sin säng (fig. 34). Vid sängens gavel 
sitter Josef med huvudet stöttat i ena handen. Födelsescenen har alltså 
kombinerats med det motiv som kallas Josefs andra dröm, då Josef i 
sömnen får befallningen att fly med Maria och barnet till Egypten. Vid 
sängens fotända sitter som pendang jordemodern, som med sin högra 
hand tycks försöka vagga krubban med barnet. I nästa scen ses de tre 
konungarna på sedvanligt sätt frambära sina gåvor till Maria och 
Jesusbarnet innan de rider iväg och sedan vilar ut i en gemensam säng. 
De båda följande slutscenerna på cuppan avviker däremot från barn- 
domstemat. Här återges istället den korsfäste Jesus med den sörjande 
Maria vid sin sida (fig. 35). Vid korsets fot har på vardera sidan pla
cerats ett fyrfotadjur. De båda djuren, som rent kompositionsmässigt 
har en ytfyllande funktion, betonar genom sin heraldiska uppställning 
scenens betydelse. Båda djuren tycks utgöras av lamm, symbolen för 
Jesu offerdöd. Den sista framställningen visar en dopscen och har där
med tolkats som Jesu dop (fig. 36). Även denna scen är emellertid lik
som den förra avvikande i sin utformning och ikonografiskt förbryl
lande. Dopförättaren är iförd fotsid klädnad, korkåpsliknande ytter
plagg och har en tydlig tonsur. Han är alltså till skillnad från de vanli
ga återgivningarna av Johannes döparen här framställd som en kyr
kans man. Egenartat är också att den som döps sänks ner i vad som 
mera liknar ett kar än Jordans vågor. Han tycks dessutom vara delvis 
påklädd och dopförrättaren håller honom under armarna. Ovanför 
scenen ses däremot som vanligt en välsignande Gudshand.
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En dopscen förekommer också t. ex. på Sigrafs dopfunt i Grötling- 
bo, men där helt enligt det traditionella mönstret med Jesus stående 
naken i Jordanflodens vatten och omgiven av Johannes döparen samt 
en ängel, som väntar med klädnaden. Sigraf var följaktligen helt inför
stådd med scenens vanliga utformning och innehåll, vilket också hans 
efterträdare » Calcarius « bör ha varit. Framställningen på Gistadsfun- 
ten för närmast tankarna till en annan lika udda skildring av Jesu dop, 
nämligen på dopfunten i Östra Vemmenhög i Skåne, där Johannes 
döparen på samma sätt håller Jesus under armarna och doppar honom 
i Jordanflodens krusiga vatten.

»Calcarius« dopfunt i Gistad tillhör slutfasen av den bildrika got
ländska dopfuntstraditionen. Samtidigt utgör denna period inled
ningsskedet i verkstadens produktion, vilket bör innebära en datering 
av dopfunten till omkring 1230. Kännetecknet för verkstadens senare 
produktion av dopfuntar blev däremot en mycket pregnant formad 
spiralranka som enda dekor på cuppan och på skaftet fyra utskjutan
de huvuden.
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Övergångstidens dopfuntar

En förändring bort från bilder och växtornamentik kännetecknar även 
de östgötska dopfuntarna under den mellanperiod som föregår goti
kens dominerande musselcupps- eller paradisfuntar. Sammanbindande 
inslag som rundbågsdekor och yttäckande mönster tillhör stildragen, 
men formspråket saknar enhetlighet. Likaså varierar under denna tid 
bruket av uttömningshål och stenmaterial. Mot mitten av 1200-talet 
tillkommer också några helt odekorerade funtar. Ett intressant inslag 
i denna heterogena samling av dopfuntar utgörs av de dopfuntar som 
genom sin dekor, men framför allt genom den stentekniska skicklighet 
som de representerar, kan kopplas till domkyrkans arbetslag.

Domkyrkan och dopfuntsmästarna
Linköpings domkyrkas omfattande och välbevarade medeltida sten
skulptur speglar de växlande stilidealen alltifrån 1230-talet och till 
början av 1500-talet. Carl Georg Brunius, som kom att leda 1800- 
talets stora restaurering av byggnaden, konstaterade vid sitt besök 
1849, att: »De byggnader äro få, som kunna i ornamenters mångfald 
täfla med Linköpings domkyrka, åtminstone finnes ingen sådan i Nor
den, sedan domkyrkan i Trondhjem blifvit till största delen förstörd «
(Brunius 1851,5. 209).

Genom ett påvebrev från 1232 vet vi att det nya domkyrkobygget 
då hade påbörjats. I den första byggnadsetappen, som omfattade ett 
nytt kor och tvärhus och som avslutades vid 1200-talets mitt, ingick ett 
stort antal inkallade stenhuggare, som i de följande etapperna följdes 
av nya arbetslag. Den rika kapitälskulpturen visar att dessa stenhugga
re kom från flera olika håll och också hade varierande skicklighet. I 
både arkitekturen och stenskulpturen återspeglas influenser från såväl 
Rhenlandet och Westfalen som England och i det tidiga skedet också 
från Gotland. Sannolikt kom en grupp stenhuggare direkt från Gotland 
och flera av pelarkapitälens skulpterade dekor har motsvarigheter i 
Mariakyrkan i Visby. Tre kapital med figurskulptur är dessutom nära 
besläktade med arbeten av mäster »Calcarius« verkstad. Detsamma
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gäller den eleganta spiralformade akantusdekor, som också finns på 
flera kapital från denna period (Ullén 1987, s. 171 ff.). Vid 1200-talets 
mitt påbörjades det nya långhuset, men arbetet framskred i långsam 
takt under flera decennier (Ullén 1987, s. Z50 f.). Både under den förs
ta och den andra byggnadsperiodens mindre intensiva skeden fanns 
därigenom skickliga stenhuggare lediga för andra uppgifter i området.

I samband med utgrävningarna i domkyrkan 1961 påträffades i 
den norra koromgången ett fragment av en fyrsidig fot av kalksten, 
som av storleken att döma har tillhört en dopfunt. Foten är försedd 
med hörnblad och centralt uttömningshål. Skaftet tycks ha varit ått
kantigt, en upprepning av en i domkyrkan aktuell pelarform. Dopfun
ten var troligen i bruk fram till dess att den senmedeltida bronsfunten 
(fig. 65) inköptes. Sannolikt kom domkyrkans dopfunt att delvis 
påverka utformningen av de nya dopfuntar som tillkom i omgivande 
kyrkor runt 1 zoo-talets mitt.

Ett sådant exempel är den stora dopfunten i Kullerstads kyrka (fig. 
37), som också kan ge en idé om hur domkyrkans dopfunt i övrigt kan 
ha varit utformad. Foten efterbildar en pelarbas med hörnblad och det 
åttkantiga skaftet pryds av fyra utskjutande, konsolliknande huvuden 
nedanför den helt släta cuppan. I detta fall är dopfunten utförd i två 
olika material, vilket inte är ovanligt. Cuppan, som har centralt uttöm
ningshål, är huggen i kalksten och har polerad utsida, medan skaftet

Fig- 37-38. Dopfunten i 
Kullerstad. Cuppa av 
ortocerkalksten, skaft 
och fot av sandsten. 
Centralt uttömningshål. 
Tillhör den stora grup
pen av rikt varierade 
dopfuntar från över
gångstiden runt 1200- 
talets mitt (fig. 67). Till 
samma period hör ock
så dopfuntarna i fig. 
39-49. Detaljen t.h. 
visar ett krönt mans
huvud. Foto Lennart 
Karlsson.
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Fig. 39. Dopfunten i Å, 
utförd i kolmårdsmar- 
mor. Skaftet har ur
sprungligen inramats av 
fyra kolonnetter till vilka 
de skulpterade huvude
na nedanför cuppan ut
gjort kapital. Foto Marian 
Ullén, SvK.

Fig. 40-41. Krönt mans
huvud samt maskaron. 
Detaljer av dopfunten i 
Å. Foto Lennart Karlsson.

och foten är utförda i sandsten. Av de fyra konsolhuvudena är endast 
tre fullt utförda och utgörs av ett manshuvud med lockigt hår och 
krona (fig. 3 8) och två maskaroner med utsträckta tungor.

Ytterligare två av områdets dopfuntar från samma tid utmärker sig 
speciellt både genom formgivningen och utförandet, nämligen dop
funtarna i A och i Landeryd.

Dopfunten i Å (fig. 39), som är något mindre än den påfallande höga 
dopfunten i Kullerstad, är helt huggen i kolmårdsmarmor. Nedanför 
den släta cuppan har på mellanstycket placerats fyra huvuden, som 
ursprungligen vilat på kolonnetter. Huvudena utgörs också här av ett 
krönt manshuvud samt grinande maskaroner (fig. 40-41). Den ena av 
maskaronerna erinrar delvis om den reliefbild som finns i domkyrkans 
norra tvärskeppsportal, och som tillhör tiden strax före izoo-talets 
mitt (Ullén 1987, fig. 123). Två av huvudena är skadade och tycks även 
vara mindre detaljerat utförda än de båda andra. Cuppan saknar, till
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skillnad från Kullerstadsfunten, uttömningshål. Fotpartiets eleganta 
utformningen med i detta fall ett kolonnettomgivet runt skaft låter ana 
att stenmästaren varit förtrogen med engelska dopfuntar.

Av dopfunten i Landeryd återstår nu endast det i kalksten huggna 
fotpartiet, som är försett med ett centralt uttömningshål (fig. 42). På 
fotens övre del ses i anslutning till vulstringen även här fyra huvuden: 
en ung man med lockigt hår, en äldre man med skägg och slätkammat 
hår, en vädur samt en odjursliknande maskaron.

Att placera utskjutande huvuden på detta sätt känns bl. a. igen från 
»Calcariusverkstadens« sena dopfuntar. Nära denna gotländska typ 
står Landerydsfunten, där huvudena är stora och dominerar fotpartiet, 
medan de betydligt mindre huvudena på dopfunten i Kullerstad och 
framför allt på dopfunten i Å inordnar sig i formgivningen av hela fot
partiet. Traditionen med fyra skulpterade huvuden har sin bakgrund i 
de romanska dopfuntarnas lejon- och odjurshuvuden (fig. 4), men under 
övergångstiden tycks innebörden i dessa framställningar ha förändrats. 
Tolkningen är osäker, men det är möjligt att t. ex. föreställningar om 
personifikationer av de fyra paradisfloderna eller av de fyra elementen 
kan ligga bakom de människohuvuden och maskaroner som ofta före
kommer i samband med periodens dopfuntar (Nordström 1984,5. 11
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Fig. 42. Bevarat fotparti 
från dopfunt av ortocer- 
kalksten i Landeryd. 
Centralt uttömningshål. 
Foto Ann Catherine 
Bonnier, SvK.
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Fig. 43. Den medeltida 
dopfunten i Kumla an
passades 1755 till stöd 
under predikstolen och 
har fortfarande denna 
funktion. Övermålad 
med vit färg. Foto Ann 
Catherine Bonnier, SvK.

ff. och 3 8 ff.). Det stora vädurshuvudet på Landerydsfunten är dock ett 
direkt arv från de äldre funtarnas ikonografi med väduren som offer
djuret och symbol för Jesu ställföreträdande lidande (fig. 3 ).

En kraftigt stiliserad bladdekor med diamantsnitt eller pärlband 
utgör ett av de karakteristiska inslagen i domkyrkans kapitälorna- 
mentik med anknytning till »Early English« från decennierna runt 
i zoo-talets mitt. Denna ornamenttradition har också överförts till 
dopfuntarna i Kumla och Siaka. På den endast delvis bevarade dop- 
funtscuppan i Kumla (fig. 43) förekommer yttäckande, spetsovala 
blad med diamanterade bladnerver. Motsvarande dekor återfinns på 
konsoler i domkyrkan (Ullén 1987, fig. 256). Även cuppans avslu
tande pärlornerade repstav går tillbaka på samma typ av senromansk
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Ornamentik. Det runda och släta skaftet övergår nedtill i en elegant for
mad kolonnbas med inrullade hörnblad och med tydlig anknytning till 
domkyrkans arkitektur. Materialet i dopfunten är kalksten. Samma 
material har den skicklige stenhuggaren också använt i den södra kor
väggens bevarade piscina, där Ornamentiken består av diamantsnitt 
och ett mycket pregnant ringkedjemönster. På den delvis bevarade kal- 
kstensfunten i Siaka är den elegant profilerade foten likaså prydd med 
sirligt utbildade hörnblad med pärlornering (fig. 44).

En intressant solitär utgör den bevarade dopfuntscuppan i Strå 
kyrka, som genom sin mycket speciella ornamentik troligen kan kny
tas till någon av domkyrkans engelska stenmästare. Cuppan pryds av 
en skickligt utförd yttäckande dekor, som består av ett svårdechiffre- 
rat sammanflätat mönster av ögle- och cirkelformer (fig. 46). Vid ett 
ytligt betraktande framstår mönstret enbart som dekorativt, men en 
närmare granskning visar att det är uppbyggt av sammanflätade kors 
med fyra öglor, en symbol för Jesus på korset. Det i mönstret invävda 
korset upprepas runt hela cuppan och övergår vid betraktandet också 
i cirklar, som i sin tur är en symbol för Kristi kosmiska natur (Reu
terswärd 198z, p. 116; Nordström 1984, s. 47 f.). Motsvarande 
dolda Gudssymboler förekommer bland annat på engelska dopfuntar. 
En liknande symbolik präglar också den något yngre dopfuntscuppan 
i Vinnerstad, där den yttäckande frisen omvandlats till mycket tydliga 
korsformer (fig. 45 ). Dopfuntscuppan i Strå är huggen i kalksten och 
försedd med uttömningshål. I Vinnerstad är däremot cuppan utförd i 
vatternsandsten och saknar uttömningshål. Dopfunten har sannolikt 
tillkommit först omkring 1 zoo-talets mitt och är alltså som nämnts 
betydligt yngre än kyrkobyggnaden och dess romanska portal.

Fig. 44. Av dopfunten i 
Siaka återstår den profi
lerade foten med hörn
blad. Materialet utgörs 
av ortocerkalksten. Foto 
Marian Ullén, SvK.

Fig. 45. Dopfunten i Vin
nerstad. Cuppa av vät- 
ternsandsten, skaft av 
ortocerkalksten. Färg
spår av svart och rött. 
Foten saknas numera 
helt. Äldre foto i SvK.
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Fig. 46. Dopfuntscuppan 
i Strå. Det yttäckande 
mönstret utgörs av sam
manflätade, fyrögliga 
kors. Ortocerkalksten, 
centralt uttömningshål. 
Foto Gabriel Hildebrand, 
RAÄ.

Dopfuntar med rundbågsfriser
Den romanska arkitekturens rundbågsfriser återkommer som enskilt 
motiv även på ett flertal av periodens dopfuntar. Möjligen finns även 
bakom denna förkärlek för mer eller mindre plastiskt utformade och 
regelbundet upprepade blindarkader, som på de östgötska dopfuntar
na uppträder redan hos mäster » Arcadius«, en djupare innebörd utö
ver den formmässiga traditionen.

De båda dopfuntarna i Herrestad och Väversunda (fig. 48) i Dals 
härad präglas av en påfallande låg cuppa med inramade, halvcirkel- 
formade fält och kraftigt fotparti. Materialet utgörs av ortocerkalksten 
och båda cupporna är försedda med uttömningshål. De stora likheter
na och den delvis egenartade utformningen tyder på att de är huggna 
av samme lokalt verkande stenmästare.

Till formen något varierade friser med arkadmotiv av en helt annan 
typ och utförda i låg relief pryder dopfuntscupporna i Hagebyhöga, 
Hägerstad, Skeppsås och Heda. Endast i Hägerstad återstår även dop
funtens fotparti, som här utgörs av ett slankt cylindriskt skaft och en 
fyrsidig bas med sköldformade fält (fig. 47). Kontrasten mellan denna 
dopfunt och de båda dopfuntarna i Dal är alltså stor. Dopfuntscuppan 
i Heda är däremot tyngre i sin utformning genom att rundbågsfrisen 
kompletterats med en tandsnittsliknande list och underdelen profile
rats. En förenklad och ristad variant av rundbågsmotivet pryder dop
funtscuppan i Sankt Lars kyrka i Linköping, som är huggen i den i trak
ten förekommande marmorn. Dopfuntarna i såväl Heda som i Sankt 
Lars saknar till skillnad från de tre övriga uttömningshål. När det gäl
ler Skeppsåscuppan är uttömningshålet dock endast påbörjat.
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Fig. 47. Dopfunten i 
Hägerstad. Av sandsten, 
uttömningshål i ena 
kanten av cuppans 
botten. Foto Lennart 
Karlsson.

Dopfuntarna i Styra och Åsbo
Till skillnad från den heterogena gruppen av rundbågsornerade dop
funtar, som alla sannolikt utförts av tillfälliga dopfuntsmästare, finns 
för dopfuntarna i Styra och Åsbo en tydlig verkstadstillhörighet. I 
Åsbo (fig. 50) är dopfunten helt bevarad, medan endast cuppan åter
står i Styra. Materialet är vätternsandsten och båda har centralt ut
tömningshål. På cupporna är endast den skrånande undersidan prydd 
med ett elegant reliefmönster av rundade blad eller flikar. Liknande 
dekor återkommer på den profilerade foten, där hörnen markeras av 
väl utbildade hörnblad.

Dopfunten i Åsbo har av Blomqvist förts till vad han kallar »Grän- 
natypen«, vilken finns representerad förutom i Gränna också i Bälaryd
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och Frinnaryd i Småland och Tådene i Västergötland (Blomqvist 192.9, 
s. izo f.). Dopfuntscuppan i Styra var däremot okänd för Blomqvist. 
De sex dopfuntarna är nästan identiskt lika, och har tydligen utförts i 
en verkstad i anslutning till sydöstra vatternbygden. Både de östgöts
ka och de småländska dopfuntskyrkorna ligger i ett område med nära 
kontakt med denna bygd. Dopfunten i Tådene kyrka, belägen i Kål
lands härad vid Vänern, utgör däremot en solitär i det västgötska mate
rialet och har satts i samband med byggnadshyttan vid Värnhems 
klosterkyrka (Karlsson, J, 1983 ), men bör ha tillverkats inom samma 
verkstad som de övriga. Dopfuntarna, som kan dateras till tiden strax 
före izoo-talets mitt, är såväl stentekniskt som formmässigt av hög 
kvalitet och är otvivelaktigt utförda av en eller flera välutbildad sten
huggare, som under en period varit verksamma med dopfuntstillverk- 
ning. En sannolik bakgrund med tanke på spridningsområdet är också 
i detta fall byggnadshyttan vid Linköpings domkyrka.

Fig. 48. Dopfunten i 
Väversunda. Av ortocer- 
kalksten, centralt uttöm- 
ningshål. Skaftet och 
fundamentet är kom
pletteringar från 1947. 
Foto Gunnel Jansson, 
RAÄ.

Fig. 49. Dopfunten i Käll- 
stad. Av ortocerkalksten. 
Foto Gabriel Hildebrand, 
RAÄ.

De oornerade dopfuntarna
Dopfuntarna med helt dekorlösa cuppor utgör en relativt stor och 
heterogen grupp bland de östgötska medeltidsfuntarna. De äldre bland 
dessa utmärks av sina cylindriska cuppor med kraftigt skrånande 
undersida, ett bibehållande av den romanska formen. Skaften är 
genomgående runda liksom det profilerade fotpartiet. Bruket av ut- 
tömningshål varierar däremot liksom materialet. Materialet kan också 
variera mellan dopfuntens olika delar.

Dopfunten i Normlösa är huggen i sandsten och den cylindriska 
cuppan saknar uttömningshål. I Yxnerum är cuppan utförd i got
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ländsk kalksten medan den rikt profilerade foten är av ortocerkalk- 
sten. Även här saknas uttömningshål. Den påfallande lilla dopfunten i 
Asby har däremot en cuppa med uttömningshål och är huggen i mar
mor, troligen från Gistadområdet, medan foten är av ortocerkalksten. 
Den stora och höga cuppan i Skeda är, vilket är ovanligt i området, 
utförd av granit och saknar uttömningshål. Endast de till sin typ äldre, 
romanska dopfuntarna i Borg (fig. 70) och Konungsund är utförda av 
samma svårbearbetade material.

Två dopfuntscuppor med cylindrisk form är numera försvunna, 
nämligen de från Hällestad och Sjögestad. Cuppan i Hällestad var för
sedd med uttömningshål medan dopfunten i Sjögestad bestod av en 
yngre cuppa utan uttömningshål samt äldre skaft och fot med uttöm
ningshål. I Västra Harg är den bevarade cuppan med tillhörande skaft 
huggna i vätternsandsten och försedda med uttömningshål. Cuppan är

Fig. 50. Dopfunten i 
Åsbo. Av vätternsand
sten, centralt uttöm
ningshål. Rester av de
korativ bemålning med 
bl. a. draperier av 1700- 
talskaraktär på cuppan. 
Foto Marian Ullén, SvK.
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mycket låg och har konkavt skrånande undersida, som övergår i en 
vulst, följd av ett närmast kupolformat skaftparti.

Övergångstidens kalkform med halvsfärisk cuppa representeras av 
dopfunten i Fivelstad, utförd i grå, troligen gotländsk kalksten. Samma 
form karakteriserar också dopfuntscupporna i Ekebyborna, Fornåsa, 
Järstad, Källstad och Rök. Samtliga är huggna i kalksten, i de flesta fall 
av östgötskt ursprung. Endast cuppan i Ekebyborna har uttömnings- 
hål. I Källstad (fig. 49) och Järstad är cuppornas form påfallande 
tryckt. Endast dopfuntarna i Fornåsa och i Källstad är helt bevarade. 
Båda är lokala arbeten och avviker i proportioner och form från den 
troligen gotländska prototypen i Fivelstad.

Fivelstads kyrka är belägen strax utanför Vadstena och även flerta
let av de övriga kyrkorna tillhör det kyrktäta området mellan Linkö
ping och Vättern.
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De gotiska paradisfuntarna

Den största gruppen bland de gotländska dopfuntar, som spreds över 
hela Skandinavien och också till de övriga länderna runt Östersjön 
under izoo- och 1300-talen, utgörs av de gotiska s. k. musselcupps- 
eller paradisfuntarna (fig. 51). Ett stort antal dopfuntar av denna typ 
återfinns också i Östergötland (fig. 68). Ursprunget till denna samlan
de beteckning är Roosvals beskrivande epitet »Muschelcuppen« 
(Roosval 1918), som senare av Oscar Reutersvärd omvandlades till 
det ikonografiskt betonade begreppet »paradisfunt« (Reutersvärd 
1967). Paradisfunt är numera den mest använda beteckningen. Nam
net hör samman med antikens paradisvas, som var en central symbol 
för vattenkulten och kärlen kännetecknas av att skålens nedre del 
omges av en krans med konvexa, uppåt rundade fält (Reutersvärd 
1967, s. 17 ff.). Paradisvasen - kärlet för det livbringande, heliga vatt
net - överfördes tidigt till den kristna ikonografin. Den specifika kran
sen av konvexa fält förekommer även på vissa romanska dopfuntar i 
Skandinavien (Reutersvärd 19 67, fig. 1 o-z 1), men först med de gotis
ka dopfuntarna övertar dessa fält cuppans hela yta. En inledande vari
ant utgör de dopfuntscuppor med vriden godronnering, som repre
senteras av den ytterst fragmentariskt bevarade dopfunten i Östra Ny. 
För de gotländska dopfuntarna är de fältindelade friserna från och 
med izoo-talets mitt och under hela 1300-talet ett pregnant känne
tecken. Från rundbågiga fält omvandlades de successivt till olika vari
anter av vanligen sexton eller tolv smala spets- eller klöverbladsbågi- 
ga fält (fig. 51).

Inte enbart dopfuntar höggs i den gotländska kalkstenen. Olika 
byggnadsdetaljer, som kolonner, kapital, baser m. m., återfinns i hela 
Östersjöområdet och visar att exporten av byggnadssten var omfat
tande. Roosval tänkte sig en export från Gotland av enbart färdiga 
dopfuntar, men sannolikt var inte tillverkningen under paradisfuntar- 
nas era helt centraliserad till Gotland. Många dopfuntar kan ha utförts 
som halvfabrikat och även huggits lokalt av importerad sten (Landen 
1993,5.43 ff.). Stora variationer förekommer mellan de enskilda dop
funtarna inom samma grupp, både i fråga om storlek och stenbehand-

Fig. 51. Exempel på got
ländska dopfuntstyper. 
Den kalkformade dop
funten representerar 
den gotiska funtens 
grundform. De fem 
översta cupporna utgör 
exempel på variationer 
inom paradisfuntarnas 
grupp från 1240-talet till 
1300-talets senare del. 
Efter Landen 1993.
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ling, och de karakteristiska gotländska funtformerna efterbildades 
även i lokala stenarter.

Bland de tidiga paradisfuntarna med rundade fält, den av Reuter- 
svärd s. k. »Visby-typen«, och som av honom anses vara fullt utbildad 
på 1240-talet, finns såväl runda som fyrpassformade eller fyrlobiga cup- 
por. På några dopfuntar har svicklarna på de fyrpassformade cupporna 
markerats genom stavformade vulster, krönta av små människohuvu- 
den. De dopfuntar av denna typ som Reutersvärd redovisar förekommer 
i så vitt skilda områden som Västergötland, Schleswig-Holstein, Vor
pommern och Jylland (Reutersvärd 1967, fig. 60-64). Samma typ av 
förkroppningar återfinns också på dopfuntarna i Askeby (fig 54) och 
Örberga (fig. 55), där däremot de för paradisfuntarna utmärkande kon- 
vexa fälten saknas. Dopfunten i Askeby, som är huggen i gotländsk kalk
sten, avviker från paradisfuntarna även när det gäller skaftets och fotens 
utformning, där anknytningen till en äldre tradition är tydlig. På vulsten 
mellan cuppan och det likaså fyrpassformiga skaftet finns fyra utskju
tande huvuden (fig. 54), alla kraftigt stiliserade liksom cuppans huvu
den, och även den vulstformade foten, som troligen ursprungligen har 
varit högre, är i svicklarna försedd med förkroppningar.

I Örberga återstår endast cuppan (fig. 55), som här är utförd i in
hemsk ortocerkalksten och försedd med uttömningshål. Till formen 
överensstämmer den med Askebyfuntens cuppa men är mindre och 
huvudena och de stavformade vulsterna är mera individuellt utformade. 
En av dem har formats till en man, som bär krona med liljeformade spet
sar, mantel och skor, två kröns enbart av manshuvuden med kort, lock
igt hår och kronliknande huvudbonader, medan den fjärde utgörs av en 
odjursliknande maskaron med markerat hals- och skulderparti.

Som stenmaterialet visar är cuppan i Örberga ett lokalt arbete. Tro
ligen är också dopfunten i Askeby utförd av en i Östergötland verksam 
mästare och endast stenen liksom förebilden importerad. Askeby till
hörde domkyrkans närområde med god tillgång på inkallade stenhug
gare, sannolikt också några av gotländskt ursprung. En motsvarande 
härkomst är som nämnts också trolig för den skickligt utförda fyr
passformiga cuppan i Östra Ene by och dess romanskt inspirerade 
figurscener (fig. 24).

En till formen typisk gotländsk paradisfunt av tidig typ är däremot 
den stora dopfunten i Vreta klosterkyrka (fig. 56). Den fyrpassforma
de cuppan är huggen i gotländsk kalksten, medan fotpartiet däremot 
är av ortocerkalksten och försett med centralt uttömningshål. Cuppan 
tycks alltså i detta fall ha anskaffats separat och sedan placerats på ett 
redan färdighugget fotparti, vars utformning dock, frånsett uttöm- 
ningshålet, liksom cuppan följer förebilden i Sankta Maria i Visby.

Ytterligare tre av de östgötska dopfuntarna har cuppor med mot
svarande rundade fält. Det gäller dopfuntarna i Kuddby, Väderstad 
och Björsäter, alla olika i fråga om storlek och proportioner. Dopfun
ten i Kuddby (fig. 57) är helt huggen i gotländsk kalksten medan den
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stora cuppan i Väderstad är placerad på ett fotparti av ortocerkalksten, 
alltså samma förhållande som beträffande dopfunten i Vreta. Dop
funten i Björsäter är liksom Kuddbyfunten helt huggen i gotländsk 
kalksten, men cuppan är här mindre och till formen nedtill smalare och 
grundare. Foten har dessutom konkavt konisk »kalkprofil«, ett stil
drag som tyder på att den bör tillhöra ett något yngre skede än dop
funtarna i Kuddby och Väderstad, där cupporna vilar på stabilt cylind-

Fig. 52-54. Dopfunten i 
Askeby. Utförd i got
ländsk kalksten men tro
ligen av en i Östergöt
land lokalt verksam 
stenmästare. 1200-talets 
mitt. Detaljerna visar 
manshuvuden från cup
pan respektive skaftet. 
Foto Lennart Karlsson.
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Fig. 55. Den liksom i As
keby fyrpassformade 
dopfuntscuppan i Ör- 
berga är utförd i ortocer- 
kalksten och försedd 
med centralt uttöm- 
ningshål. De stavforma- 
de vulsterna kröns av 
huvuden. 1200-talets 
mitt. Foto Gunnel 
Jansson, RAÄ.

Fig. 56. Dopfunten i 
Vreta klosterkyrka. Tillhör 
den tidiga s. k. Visby- 
typen inom gruppen 
paradisfuntar (fig. 68). 
Cuppan av gotländsk 
kalksten, fotpartiet av 
östgötsk ortocerkalksten 
och försett med centralt 
uttömningshål. Nedersta 
delen kompletterad om
kring 1917. Foto Ann 
Catherine Bonnier, SvK.
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Fig. 57. Den medeltida 
dopfunten i Kuddby sål
des 1785 och påträffades 
1946 som trädgårdsurna 
i en av traktens trädgår
dar. Dopfunten, en para- 
disfunt av gotländsk 
kalksten, inköptes 1947 
av SHM. Foto ÄTA.

Fig. 58. Dopfunten i Styr
stad, av gotländsk kalk
sten. Paradisfunt av s.k. 
Haddebytyp. Foto Ann 
Catherine Bonnier, SvK.

Fig. 59. Dopfunten i Bjäl- 
bo. Paradiscuppa av s.k. 
Güstrowtyp, av got
ländsk kalksten. Skaft 
och fot av ortocerkalk- 
sten. Foto Lennart 
Karlsson.

riska skaft. Även den fragmentariska dopfunten i Ringarum tycks ha 
tillhört samma typ som dopfunten i Björsäter.

Dopfunten i Styrstad (fig. 58) ingår däremot i den lilla grupp av 
paradisfuntar som Reutersvärd benämner » Haddeby-typen «, och som 
sannolikt tillhör den stilfas som följde på » Visby-typens « funtar (Reu
tersvärd 1967, s. 78 f). Cuppans fält är här fortfarande halvcirkelfor
mat rundade men bågarna är kraftigare och försedda med anfanger. 
Fotpartiet har likaså en mycket karakteristiskt utformning med fältin
delning och ringvulst med »tassar«.

Till 1300-talets paradisfuntar med gotiskt spröjsverksliknande 
dekor hör de stora cupporna av »Güstrow-typ« med fält som uppåt 
avslutas i en spetsig klöverbåge med cirkelrunda skivor som anfanger 
(Reutersvärd 1967, s. 84). Till denna typ hör cupporna i Bjälbo (fig.
59) , Skänninge och Dagsberg. I Skänninge är endast den mycket stora 
cuppan, med en yttre diameter på no cm, bevarad. På den betydligt 
mindre cuppan i Bjälbo saknas den profilerade mynningskanten och fot
partiet, som här är hugget i östgötsk ortocerkalksten, ansluter genom sitt 
cylindriska skaft med vulst och den profilerade foten till ett stilmässigt 
äldre skede. Den endast som fragment återstående cuppan i Dagsberg 
avviker i sin tur genom sin polygonala form (se Landen 1993, fig. s. 41).

I en annan variant har trebladsornament tillkommit i bågarnas 
svicklar så som på dopfuntscupporna i Bankekind, Mogata och Lan- 
deryd. I Bankekind återstår endast cuppan medan denna i Mogata (fig.
60) är placerad på ett fotparti med delvis samma stilkaraktär som i 
Bjälbo och utfört i östgötsk ortocerkalksten. Dopfunten i Landeryd 
(fig. 62) är däremot helt huggen i gotländsk kalksten och fotpartiet har 
den gotiskt stilrena konkavt koniska grundformen.

En annan variant inom samma » Güstrow-typ « utgör den bevarade 
cuppan i Söderköping (fig. 63), där svickelornamenten utbildats till 
sexbladiga rosetter. Sexbladiga rosetter pryder i sin tur även dopfun
ten i Östra Ryd (fig. 61), en förenklad och sannolikt sen variant av de 
gotiska paradisfuntarna. Fotpartiet är konkavt koniskt och materialet 
också här gotländsk kalksten.

Rester av dopfuntar i gotländsk kalksten återstår också i Drothem, 
där den bevarade och helt släta cuppan har polygonal form, och i Ry- 
stad, där fotpartiet med cylindriskt skaft och skråkantsfot är bevarat.

Bland de aktuella kyrkorna intar Vreta, Skänninge och Söderkö
pings kyrkor en särställning genom sina speciella funktioner som kom
binerad kloster- och sockenkyrka respektive stads- och prostkyrkor. 
Därmed fanns ekonomiska förutsättningar för inköp av en stor och 
dyrbar dopfunt, som markerade kyrkans betydelse. Dopfuntarna repre
senterar samtidigt tre olika stilperioder bland paradisfuntarna, där dop
funten i Vreta utgör den första i serien (jfr fig. 51). Frånsett kyrkorna i 
Bjälbo och Väderstad, som är belägna i närheten av Skänninge, åter
finns de övriga paradisfuntarnas kyrkor i området mellan Linköping 
och Östersjökusten (fig. 68), där Norrköping och Söderköping utgjor-
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Fig. 6o. Dopfunten i Mo- 
gata. Paradiscuppa av 
gotländsk kalksten, skaft 
och fot av ortocerkalk- 
sten. Foto Ann Catherine 
Bonnier, SvK.

Fig. 6i. Den i gotländsk 
kalksten utförda dopfun
ten i Östra Ryd utgör 
genom sin stiliserade 
dekor en förenklad och 
sen variant av de gotiska 
paradisfuntarna. Foto 
Ann Catherine Bonnier, 
SvK.

Fig. 62. Paradisfunten i 
Landeryds kyrka. Av got
ländsk kalksten. Foto 
Lennart Karlsson.
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Fig. 63. Av paradisfunten 
i S:t Laurentii kyrka i 
Söderköping har endast 
cuppan bevarats. Deko
ren utgör en sen variant 
inom gruppen och 
svickelornamenten har 
här utbildats till sexbladi- 
ga rosetter. Målad i lju
sare och mörkare granit
imitation. Fotpartiet av 
kolmårdsmarmor från 
1975. Foto Lennart 
Karlsson.

de centralorter i anslutning till Bråviken respektive Slätbaken och den 
här intensiva sjöfarten. I vilken utsträckning importen från Gotland 
bestod av hel- eller halvfabrikat går inte att avgöra. Tydligt är att vissa 
enklare funtar också höggs lokalt av importerad sten. Speciellt intres
sant när det gäller de östgötska funtarna är att församlingarna i ett fler
tal fall valde att anskaffa endast en gotländsk cuppa medan fotpartiet 
utfördes lokalt i ortocerkalksten och i en ibland retarderad stil. Exem
pel på denna blandning finns som nämnts även bland övergångstidens 
oornerade dopfuntar och bakgrunden utgörs sannolikt framför allt av 
att ortocerkalkstenen inte lämpade sig för arbeten i stort format. När 
det gäller de fullt utbildade paradisfuntarna visar den stora dopfunten 
i Vreta klosterkyrka även en intressant funktionell olikhet mellan öst
götsk och gotländsk tradition vid denna tid. Det lokalt tillverkade fot
partiet är försett med ett centralt uttömningshål, något som däremot 
cuppan liksom övriga paradisfuntars cuppor saknar.
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En tysk dopfunt av brons

Parallellt med stenfuntar tillverkades på kontinenten under medeltiden 
även gjutna dopfuntar av brons eller mässing, och praktfulla metall- 
funtar anskaffades inte minst till städernas kyrkor och katedraler. I det 
svenska dopfuntsbeståndet utgör däremot metallfuntarna endast en 
liten grupp av inhemska eller importerade bronsfuntar från 1300- och 
1400-talen (af Ugglas 1943). Antalet har sannolikt ursprungligen 
varit större. Den dyrbara metallen var begärlig för annan tillverkning, 
bl. a. för gjutning av kyrkklockor. Till de importerade praktfuntarna 
hör dopfunten i Linköpings domkyrka. Endast den åttkantiga, relief
prydda cuppan återstår (fig. 64-65) och såväl foten som locket är 
sedan länge borta och nedsmälta för nu okänt ändamål.

De två huvudscenerna i cuppans bildfris visar Jungfru Marie krö
ning eller förhärligande samt Jesu dop. I de övriga arkadfälten med 
gotiskt masverk återges de tolv apostlarna. Stilmässigt anknyter figur
framställningarna till den nordtyska träskulpturen från decennierna 
strax före 1400-talets mitt, och den med ett bomärke signerade funten 
är sannolikt gjuten i Lübeck (Nisbeth 2001, s. 54 ff.). Kontakterna 
med det tyska området var omfattande, och den dyrbara funten tycks 
ha anskaffats i anslutning till att den första etappen i det nya korbyg
get med mäster Gierlach från Köln som byggmästare hade avslutats 
(Ullén 1987, s. 169 f.). I omvandlingen av domkyrkan till en gotisk 
katedral av kontinental karaktär utgjorde en förnyelse av dopfunten 
och dopplatsen ett viktigt bidrag. Nya dopfuntar hade dessutom redan 
anskaffats i grannstiften. 1391 hade Västerås domkyrka berikats med 
en stor bronsfunt och vid ungefär samma tid hade Strängnäs domkyr
ka bytt ut sin gotländska paradisfunt mot en bronsfunt. På dopfunten 
i Västerås, en kopia av originalfunten som sedan länge finns i Burgs 
kyrka på Femern, vilar den kalkformade dopfunten på fötter i form av 
lejon och på den sexkantiga cuppan ses Maria med barnet, Jesu dop 
samt de fyra evangelisterna. Enligt inskriften skänktes dopfunten av 
stiftets biskop. På den enklare dopfunten i Strängnäs, som möjligen är 
ett svenskt arbete från omkring 1400, är Maria liksom i Linköping och 
Västerås central. Cuppans dekor består av en latinsk text i majuskler i

5 8 MARIAN ULLÉN



Fig. 64-65. Av den dyr
bara dopfunt av brons, 
som anskaffades till Lin
köpings domkyrka, åter
står cuppan. Stilen tyder 
på tiden strax före 1400- 
talets mitt och tillverk
ningsorten är sannolikt 
Lübeck. Cuppans figur
framställningar visar 
Jungfru Marie kröning, 
Jesu dop samt de tolv 
apostlarna. Detaljen vi
sar Jesu dop. Foto 
Gabriel Hildebrand,
RAÄ.
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form av ängelns hälsning till Jungfru Maria vid bebådelsen (Anders
son & Unnerbäck 1978, s. 1Z5).

Dopfuntar av motsvarande dignitet har också bevarats i Munktorps 
kyrka i Västmanland och i Asmundtorps kyrka i Skåne. I Munktorps 
kyrka, en viktig vallfartskyrka med anknytning till landskapets 
apostel, den helige David, har dopfunten samma kalkform som den av 
biskopen skänkta dopfunten till stiftets domkyrka i Västerås. Den 
stora cuppan på den yngre, sengotiska dopfunten i Asmundtorp bärs 
däremot av tre knäböjande änglar (af Ugglas 1943, PI. 1-11). Dop- 
funtscuppan i Linköping är i nederkanten försedd med fyra kraftiga 
tappar och har tydligen på samma sätt burits av figurskulpturer, troli
gen även här i form av änglar.
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Appendix

Dopfunten och dess tillbehör
Dopets sakrament förvaltades av sockenprästen och dop och dopfunt 
hade en central funktion i den medeltida kyrkans liturgi. Genom dopet 
upptogs barnet i den kristna kyrkan och fick rätt att begravas i vigd 
jord. Dopet innebar också en viktig social bekräftelse. Först genom 
dopet upptogs barnets i ätten och fick arvsrätt. I de svenska land
skapslagarna ingår stadgar för hur nöddop skall utföras. Dopet i sock
enkyrkan nämns däremot mera utförligt endast i den Äldre Västgöta- 
lagen, som finns bevarad i en avskrift från omkring 1280.1 lagens kyr- 
kobalk stadgas att barnet först skall primsignas utanför kyrkodörren, 
därefter » skall funten vigas, prästen skall döpa barnet, gudfadern hålla 
det och gudmodern säga dess namn« (Holmbäck &c Wessen 1940).

Några föreskrifter om dopfuntens material tycks inte ha funnits. De 
kända östgötska dopfuntarna är alla, med undantag av domkyrkans 
bronsfunt, främst tillverkade av de i området förekommande stenar- 
terna (se Ljungstedt). De nära kontakterna med stiftets gotlandsdel 
återspeglas dock tydligt i det relativt stora antalet hel- eller halvfabri- 
cerade dopfuntar av gotländskt ursprung (fig. 66-68).

Dopfuntarnas storlek varierar inom ett relativt begränsat register. 
De romanska bildfuntarna är påfallande resliga med en höjd av 90- 
100 cm. Cupporna varierar i sin tur mellan 45-55 cm i höjd, diame
tern mellan 70-76 cm. Störst inom denna grupp är dopfunten i Stora 
Åby (fig. 4). Även de gotiska dopfuntarnas storlek, såväl de lokalt till
verkade som de gotländska, varierar inom ett likartat register. Höjden 
är vanligen omkring 100 cm, medan cupporna är något lägre och 
bredare än på de romanska dopfuntarna. Resligast är den lokalt till
verkade dopfunten i Kullerstad, 112 cm hög (fig. 69). Dopfuntarnas 
monumentalitet har dessutom förstärkts genom ett fundament, som 
höjde dem över golvnivån i kyrkorummet.

På dopfunten i Järstad finns på cuppans mynningsrand ett inhugget 
kors, som bör ha tillkommit i samband med invigningen av funten i 
kyrkan. Liknande korsmärkning förekommer också bl. a. på några 
skånska dopfuntar (Tynell 1921, s. 158). Vigningen av dopvattnet, 
genom vilken den Helige Andes kraft överfördes till vattnet, skulle årli-
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gen ske på påsknatten genom benedictio fontis, välsignandet av fun
tem Våra kunskaper om i vilken utsträckning och när dopvattnet 
under det följande året påfylldes eller förnyades är däremot bristfälli
ga. Detsamma gäller doppraxis och bruket av immersio respektive 
infusio, det vill säga neddoppning och vattenbegjutning. (Om dop
praxis, dopritual m.m. se diskussion i Bramer Solhaug a.a.) Kombi
nationen av immersio och infusio övergick så småningom till enbart 
infusio, en förändring som anses bekräftas av de gotiska dopfuntarnas 
grundare cuppor. Under senare delen av medeltiden kunde emellertid 
sannolikt de liturgiska traditionerna variera mellan de olika stiften.

Dopfuntens vigda vatten måste skyddas och dopfunten hållas ren, 
tät och väl tillsluten. Vikten av att det heliga dopvattnet inte vanhel
gades och kunde användas för magiskt bruk framgår tydligt av Väst- 
mannalagen, där följande stadgas (Holmbäck & Wessen): »Nu skall 
klockaren vakta dopfunten. Den skall ej längre stå öppen än medan 
funten viges och barn dopes. Står den öppen längre, så att folk kan 
gripa med händerna i den, gälde klockaren tre örar.« Dopfuntslock av 
trä i olika utformning och ibland låsbara har bevarats i en rad nor
deuropeiska länder. Ett fåtal återstår också i Sverige, bl. a. annat på 
Gotland, där också hissanordningar för dopfuntslock har påträffats 
(Fåhraeus 1974, s. 126 ff.). På en del danska och gotländska dopfun
tar finns på cuppans mynningsrand olika fördjupningar som kan tol
kas som spår efter fästanordningar för dopfuntslocket. Likartade för
djupningar finns också på några av de östgötska dopfuntscupporna. På 
cuppan i Heda ses en ristad, koncentrisk linje och en rektangulär, 5 mm 
djup grop. Motsvarande urgröpningar finns också på dopfuntscup
porna i Rök och Skeda. I Väderstad, där cuppan utgörs av en mussel- 
cuppa av gotländsk kalksten, är fördjupningarna mera distinkta och 
består av två ca 7 cm djupa urtagningar mitt för varandra. På dopfun
ten i Källstad förekommer ytterligare en variant, här i form av fyra små 
runda hål, som möjligen kan ha använts för inpassning av locket. Även 
den släta falsen ovanför relieffrisen på cuppan i Vinnerstad bör ha 
utförts med tanke på ett tätslutande lock. Detsamma gäller de två 
utskjutande, hålförsedda konsoler som finns på bronsfunten i Linkö
pings domkyrka.

Traditionen med dopfuntslock upphörde inte med medeltidens 
utgång utan förekom som en monumental förstärkning av dopfuntens 
utformning även under renässansen och barocken. Även de medeltida 
funtarna försågs i vissa fall med nya lock. I Linköping framgår av dom
kyrkans räkenskaper 1589, att dopfunten då försågs med ett lock av 
trä med en försilvrad kopparduva (Nisbeth 2001, s. 55).

Som tillbehör vid dopet ingick handbok, den invigda oljan cbrisma, 
som förvarades i en särskild behållare, samt ett vaxljus. För handbo
ken behövdes ett särskilt bokstöd bredvid funten. På bronsfunten i Lin
köping var däremot tydligen ett bokstöd fastsatt i de två konsolerna på 
cuppans ena sida, och bokstöd av metall finns på de motsvarande
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Appuna

Hogstad
Harstad

Hycklinge
Lommaryd

Svarttorp

Vetlanda

Romanska bildfuntar

• Bestianusgruppen 
och dess efterföljare^ Öggestorp

O »Arcadiusfuntarna«

Norra Sandsjö

0 Dopfuntar av
gotländskt ursprung

hg. 66. Bevarade bronsfuntarna i Västerås och Munktorp. Bruket av dopljus finns tidigt
r°manska bildfuntar. reglerat. I Smålandslagens kyrkobalk stadgas att kyrkan skall ha tre 

ljus: två altarljus och ett dopfuntsljus (Holmbäck &C Wessen).
När dopvattnet skulle bytas i funten måste det vatten som tömdes 

ut föras ner i vigd jord. Genom de äldre dopfuntarnas centrala uttöm- 
ningshål i cuppans botten fördes vattnet vidare genom en uttömnings-
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(1200-talets mitt)

and

kanal i dopfuntens skaft och fot. När det gäller de östgötska dopfun
tarna kan konstateras att samtliga rent romanska bildfuntar har 
uttömningshål. Bruket är däremot vacklande bland de dopfuntar som 
av stilistiska skäl kan dateras till övergångstiden omkring 1200-talets 
mitt. I de gotiska dopfuntarna, däribland de gotländska paradisfun- 
tarna, förekommer inte uttömningshål.

De borrade uttömningshålen i cupporna omges ibland av ett svagt 
nedsänkt, finhugget parti. I Torpa är detta format som ett malteser
kors. Dopfunten i Hägerstad avviker genom att uttömningshålet här 
är placerat i ena sidan av cuppans botten och mynnar fritt vid sidan av 
det höga och kompakta, cylindriska fotpartiet (fig. 47). Placeringen 
innebär att en separat piscina har använts. En annan underlättande 
metod vid tillverkningen representeras av de båda granitfuntarna från 
Borg (urspr. Löt, fig. 70) och Konungsund, där cuppans vatten tömts 
via en utvändig ränna längs fotpartiet. Här måste fundamentet ha varit

Fig. 67. Övergångstidens 
senromanska och tidigt 
gotiska dopfuntar från ti
den omkring 1200-talets 
mitt.
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Rg- 68. Helt eller delvis 
importerade gotländska 
dopfuntar från boo
klets mitt till ca 1400.

försett med lämplig anordning för en fortsatt avrinning ner i jorden. I 
dopfuntar som fick en sekundär användning som trädgårdsurnor bor
rades om cuppan saknade uttömningshål ofta ett särskilt dränerings- 
hål. Exempel på sådana, som vanligen är lätta att skilja ut från de 
medeltida uttömningshålen, finns i Björsäter och Nässja.

Frånvaron av uttömningshål i de yngre medeltidsfuntarna tyder på 
att dopkittlar av metall då hade kommit i bruk och användes som en 
lös insats i dopfunten. Kitteln kunde lätt lyftas ur och dopvattnet töm
mas i en separat piscina. Sådana kopparkittlar från medeltiden har 
bl. a. bevarats i ett flertal skånska dopfuntar (Tynell 192.1, s. 152 ff.). 
Av bekvämlighetsskäl försågs sannolikt också vid samma tid många av 
de romanska dopfuntarna med en tömbar insats, något som dessutom 
blev nödvändigt om sprickor uppstått i funten eller om uttömningen 
inte fungerade på ett säkert sätt via funtens egen uttömningskanal. Det 
dopfuntsfundament som påträffats vid grävning på Hycklinge kyrko-
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gård (se Katalog) är intressant i detta sammanhang. Fundamentet är 
vid ena kanten försett med en cirkelrund fördjupning med uttöm- 
ningshål. Av kyrkans medeltida dopfunt återstår nu endast cuppans 
övre del (fig. iz), men Ornamentiken anger tydligt att dopfunten till
hört den romanska perioden och därmed liksom övriga dopfuntar i 
området från samma period bör ha varit försedd med uttömningshål. 
När fundamentet tillkom hade man däremot uppenbarligen övergått 
till att använda en lös funtkittel som tömdes direkt i fundamentets 
piscina istället för via dopfunten.

I kyrkornas inventarieförteckningar från 1600-talet ingår ofta en 
gammal funtkittel av koppar. Kittlarna såldes vanligen eller lämnades 
till klockgjutaren som dellikvid. I till exempel Bjälbo beslöts 1658, att 
»den kartelen, som stod i den gamla funten, skulle sättas till hjälp att 
köpa en ny funt av sten«, vilket också skedde. Den medeltida dopfunt, 
till vilken kitteln hörde, är bevarad och utgörs av en gotisk paradisfunt 
(fig. 59). Ett fortsatt bruk av funtkittlar bekräftas av att en ny inköp
tes 1589 till dopfunten i Linköpings domkyrka (Nisbeth zooi).

Genom en lös funtkittel underlättades också en eventuell uppvärm
ning av dopvattnet. Ett vanligt sätt att värma vätska och att hålla den 
varm var alltsedan forntiden med hjälp av så kallade kokstenar. I Florn 
har sådana slipade, ovala stenar hittats i närheten av den gamla kyr
kan, där också ett fragment av dopfuntscuppan påträffats. Om en 
uppvärmning på detta sätt varit möjlig under medeltiden med tanke på 
det invigda dopvattnets helighet vet vi inte och uppvärmningen måste 
i så fall ha varit omgärdad av rigorösa bestämmelser (jfr Bramer Sol
haug zooi, s. 56 f.).

Fig. 69. Storleksjämförel- 
se mellan några av de 
gotiska dopfuntarna.
Från vänster Styrstad, 
Vreta kloster, Mogata 
och Kullerstad. Skala 
1:20. Sune Ljungstedt 
1996.

Dopfuntens placering
De medeltida kyrkorna i Östergötland blev till stor del raserade eller 
mer eller mindre kraftigt förändrade under 1700- och 18 oo-talens för
nyelse av kyrkolandskapet, och endast ett fåtal av dopfuntarna åter
finns numera i en medeltida byggnad. Med undantag av domkyrkans 
funt har dessutom ingen av dem kontinuerligt behållit sin funktion.
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Domkyrkans dopfunt var i början av 1800-talet placerad i norra sido- 
skeppet nära västingången, troligen på samma plats som under medel
tiden, men flyttades i samband med den då genomförda renoveringen 
av kyrkorummet till koromgången bakom högaltaret (Nisbeth 2001). 
Beträffande de övriga dopfuntarnas plats i kyrkorummet vet vi endast 
att de i början av 1600-talet i allmänhet enligt medeltida tradition stod 
i kyrkans västra del, men senare som nämnts blev flyttade »fram i kyr
kan« på uppmaning av kyrkoledningen.

Kyrkoarkeologiska undersökningar i Danmark har genom påträf
fade dopfuntsfundament visat att dopfunten här under tidig medeltid 
var placerad i långhusets mittaxel öster om nord- och sydportalerna. 
Från denna centrala position försköts de under senare delen av medel
tiden mot väster för att i vissa fall placeras direkt vid västväggen eller 
flyttas till tornrummet (Als Hansen 1995, s. 27 ff.). Genom funda- 
menten fixerades dopfuntens plats i kyrkorummet och liknande iakt
tagelser när det gäller placering och fundament har också gjorts i svens
ka kyrkor, däribland i ett flertal kyrkor på Gotland och i Västergöt
land (Fåhraeus 1974; Dahlberg 1998, s. 232 ff.). I Västergötland finns

Rg- 70. Den i granit 
huggna romanska dop
funten i Borgs kyrka har 
ursprungligen tillhört 
den rivna grannkyrkan i 
Löt. Cuppan är försedd 
uted ett centralt uttöm- 
uingshål med förbindel- 
Se till fotens utvändiga 
uttömningsränna. Foto 
Vm Catherine Bonnier, 
SvK.
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tydliga exempel på samma variationer av dopfuntens plats som i de 
danska undersökningarna. I kyrkorna i Ballstorp och Borga har dop
funtens plats varit mitt för sydportalen i långhusets mittaxel. Kyrkor
na här saknar till skillnad från de danska en nordportal. I Götene kyrka 
har fundamentet påträffats något längre mot väster, i Synnerby och 
Marka kyrkor i tornrummet. Speciellt intressant är fyndplatsen i det 
sekundära tornet i Marka, där det tunnvälvda och fönsterförsedda 
rummet dessutom var utrustat med murade sittbänkar (Dahlberg 
1998, s. 233 f.). Något fundament in situ har ännu inte påträffats i 
Östergötland, men mönstret för dopfuntens placering bör ha varit det
samma. Förändringen av dopfuntens plats tycks ha skett av praktiska 
skäl, framför allt i samband med förändringar av kyrkorummet som 
välvning och utvidgning. I gotikens kyrkorum krävde också den väx
ande helgonkulten utrymmen för sidoaltaren och processioner.

De flesta av de påträffade svenska fundamenten har ett centralt pla
cerat uttömningshål och är alltså anpassade till dopfuntar med mot
svarande konstruktion, där det vigda dopvattnet vid cuppans tömning 
fördes genom dopfunten och fundamentet ner i kyrkans vigda jord och 
där fördelades via ett hålrum eller kanaler. De västgötska fundamen
ten utgörs vanligen av kraftiga, kvarnstensliknande runda stenar med 
borrat uttömningshål. I tornrummet i Marka utgjordes det dock av 
segmentformade stenar runt ett centralt hål. Det tidigare nämnda öst
götska fundamentet från Hycklinge är intressant även som exempel på 
dopfuntens placering. Den ena sidan är rakt avskuren, vilket visar att 
fundamentet primärt eller sekundärt varit placerat mot en vägg, dvs. 
den medeltida kyrkans västvägg. Ett fragment av ett runt fundament 
med samma bredd, 120 cm, har också påträffats i Herrestad.

Dopfunt och kyrka
En någorlunda samtidighet mellan kyrka, sockenbildning och dopfunt 
kan inte förutsättas när det gäller de östgötska kyrkorna. En stor del 
av dopfuntarna är här som nämnts istället betydligt yngre, vilket av
viker från mönstret i de omgivande landskapen, där antalet romanska 
dopfuntar dominerar stort i centralbygderna.

Den gamla östgötska centralbygden, som också var centrum för det 
tidiga kyrkobyggandet i landskapet, motsvarar det lapptäcke av små 
socknar som breder ut sig i den mellersta delen och sammanfaller med 
slättbygden (fig. 1). Maktstrukturen i Östergötland förefaller att under 
tidig medeltid i ett viktigt avseende ha skilt sig från de övriga landska
pens. I Östgötalagen stadgas att »Konung låter kyrkobygge börja, 
bönder föra det till slut« (Holmbäck & Wessen). Hänvisningen till 
kungen och inte till biskopen är unik i de svenska landskapslagarna. 
Genom bestämmelserna reglerades sockenbildningarnas antal och till
hörande tiondeintäkter. Att kungen satts i biskopens ställe när det 
gällde byggnadslov till kyrkobygge kan höra samman med den omfat-
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Fig. 71. Appuna kyrka var 
en av de många medel- 
t'da kyrkor som revs un
der 1800-talet. Här av
tecknad av fornforskaren 
Elias Brenner under 
hans resor i Östergöt
land 1669-70 på upp
drag av Antiqvitetskolle- 
gium. Byggnadens ut
formning med utvändig 
dekor av rundbågsfriser 
0ch lisenprydd absid vi
sar att den tillhörde 
rioo-talets högromanska 
kyrkor. Den delvis beva
rade dopfunten (fig. 11) 
utgör en efterföljare till 
Eestiariusgruppens dop- 
fontar och har sannolikt 
tillkommit först under ti- 
higt 1200-tal. Foto efter 
Rörby 1982.

tande tidigmedeltida aristokratin i Östergötland (Lovén zooo; Bonni
er 2003 ). Stormannasläkterna utgjorde en betydande maktfaktor och 
hade vid denna tid förmodligen lättare att underordna sig kungen än 
biskopen.

Som dendrokronologiska undersökningar visat inleddes stenkyrko- 
byggandet i centralbygden redan under tidigt 11 oo-tal och flera av 
dessa tidiga kyrkor har varit så pass exklusiva att man måste förutsät
ta att de tillkommit på initiativ av bygdens aristokrati (Bonnier 1996; 
2003 ). Detta gäller bl. a. några av Vadstenabygdens kyrkor. En jäm
förelse mellan kyrkornas byggnadstid och de bevarade dopfuntarnas 
tillkomsttid visar här på en förbryllande stor tidsskillnad. För Her
restads kyrka har fällningsåret för takstolens timmer kunnat faststäl
las till ca 1112, i tornet i Örberga (fig. 72) ingår virke som fällts vin
tern 1116-17, för Hagebyhöga kyrka gäller en motsvarande datering 
ca 1120.1 dessa kyrkor hade man förväntat sig visserligen yngre men 
dock högromanska stenfuntar från tiden för områdets sockenbildning. 
Istället representerar de bevarade dopfuntarna övergångstidens omfat
tande och varierade dopfuntstillverkning runt 1200-talets mitt. Dop
funten i Herrestad är av samma lokala typ som dopfunten i Väversun
da kyrka i samma område (fig. 48), en liten absidkyrka som i sin tur 
har dendrodaterats till tidigast 1160-talet, och alltså tillhör en något 
yngre generation av noo-talskyrkorna (Bonnier 1996; 2003). En 
motsvarande tidsmässig skillnad mellan kyrka och dopfunt gäller 
också för Hagebyhöga och Örberga. Andra exempel i den västra delen 
av centralbygden är bl. a. kyrkorna i Fornåsa, Heda och Vinnerstad 
och de här bevarade dopfuntarna.

Övergångstidens och den tidiga gotikens dopfuntar (fig. 67) finns 
spridda i ett band av kyrkor i den mellersta delen av landskapet med 
Linköping som vattendelare mellan den västra centralbygden och dess
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nastan enbart lokalt tillverkade dopfuntar och den östra delen, där 
dopfuntarna i stor utsträckning är av gotländskt ursprung eller tillver
kade av importerad gotländsk kalksten (fig. 68). Även de praktfulla 
romanska bildfuntarna av gotländskt ursprung finns i samma område, 
medan deras lokala motsvarigheter nästan helt är koncentrerade till 
centralbygdens sydvästra del (fig. 66). Spridningsbilden illustrerar 
tydligt skillnaden mellan den västra delen av landskapet, där förbin
delserna mellan den östgötska och den nordsmåländska vätternbygden 
var naturliga, och den östliga bygdens inriktning mot stiftets got- 
landsdel via Östersjöhamnarnas sjöfart.

Skillnaderna är i sig intressanta men förklarar inte bakgrunden till 
den förekommande tidsmässiga diskrepansen mellan kyrka och dop
funt och det ringa beståndet av romanska dopfuntar. För detta krävs 
en djupare analys av förhållandena i området under tidig medeltid lik
som mellan kyrkornas byggnadshistoria och de bevarade dopfuntar
na. Ett samband mellan en utbyggnad av kyrkan vid 1200-talets mitt 
och en ny dopfunt är t. ex. tydlig när det gäller Örberga kyrka (fig. 7 z),

Fig. 72. Den medeltida 
kyrkan i Örberga tillhör 
centralbygdens äldsta 
kyrkor och har genom 
dendrokronologi date
rats till ca 1117. Vid mitten 
av 1200-talet revs dock 
det ursprungliga koret 
och ersattes av det nu
varande stora korsfor- 
made korpartiet. I förny
elsen av kyrkorummet 
ingick även en dopfunt 
med gotiskt fyrpassfor- 
mig cuppa (fig. 55) och 
utförd med samtida got
ländska dopfuntar som 
förebild. Foto Gunnel 
Jansson, RAÄ.
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där det romanska absidkoret då ersattes av ett stort korsformat kor. 
Till samma tid hör dopfunten med fyrpassformad och skickligt huggen 
cuppa efter gotländsk förebild (fig. 5 5). Ett exempel på samband mel
lan nybyggnad och dopfunt är tegelkyrkan i Järstad, uppförd under 
samma period, och dess dopfunt med invigningskors.

Byggnadsaktiviteter var under perioden mellan 1200-talets mitt 
och 1300-talets mitt aktuella i ett flertal socknar (se Bonnier 2003 ). 
Via domkyrkans byggnadshytta fanns som nämnts skickliga hantver
kare att tillgå, vilket också tydligt avspeglas i övergångstidens dopfun
tar. Tillgången på väl utbildad arbetskraft var utan tvivel en viktig och 
pådrivande faktor för en modernisering av kyrka och kyrkorum i de 
mera välbeställda socknarna. Strävan efter en gotisering av kyrko
rummet var också påtaglig när det gällde framträdande kyrkor som 
Vreta klosterkyrka och stadskyrkorna i Skänninge och Söderköping, 
där bl. a. stora gotländska paradisfuntar ingick i förnyelsebilden. Höjd
punkten och samtidigt slutpunkten i detta avseende blev domkyrkans 
bronsfunt.
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Beskrivande katalog
över de medeltida dopfuntarna

Sune Ljungstedt

Stenmaterial och teknik
Den östgötska berggrunden utgörs till övervägande del av det vi kallar 
urberg. Sedimentära bergarter som sandsten, skiffrar och kalkstenar 
präglar endast slättområdet. Sandsten förekommer också i ett mindre 
område runt Lemunda nordväst om Motala. Den geologiska beteck
ningen för de sandstenstyper som uppträder i vätternområdet är 
visingsösandsten. Inom stenindustrin har dock de olika sandstenarna 
uppkallats efter brytningsorten. Numera används också samlingsbe
greppet vätternsandsten, vilket kommer att tillämpas i den följande 
beskrivande katalogen över de östgötska dopfuntarna.1

Som material i de medeltida dopfuntarna har använts såväl sand
sten som kalksten och i några fall även granit och marmor. En delvis 
omfattande import av dopfuntar skedde också från Gotland och ett 
tjugotal av de kända dopfuntarna har genom sitt material kunnat 
anknytas till denna östliga del av Linköpings stift. Materialet är vanli
gen kalksten medan sandsten endast förekommer i några enstaka fall. 
De dopfuntar som har huggits i gotländsk kalksten tycks också i vissa 
fall ha utförts i Östergötland av importerad sten (se Ullén).

Granit
Som byggnadssten under medeltiden och några århundraden därefter 
var marksten av granit ett vanligt material, men för finare detaljer 
användes kalksten, sandsten eller tegel. Välhuggna granitarbeten är i 
Östergötland sällsynta före 18oo-talet. Av de bevarade medeltida dop
funtarna är endast tre utförda i finhuggen granit - det gäller funtarna 
i Borg (fig. 70), Konungsund och Skeda. De båda förstnämnda är lika 
varandra också till formen och de är utan tvekan utförda av samma 
verkstad. En liknande dopfunt finns också i Vimmerby i Småland, och 
det kan diskuteras om kanske de östgötska dopfuntarna är importera
de från detta område. En sentida tillverkningsplats för granitarbeten 
finns emellertid just i Borgs socken och användes vid tiden omkring år 
1800. Exempel på dessa arbeten finns på kyrkogården i Borg, där in-

I. Om berggrund och stenbrott i Östergötland se Kathol 1997.
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gångsgrindarna i norr bärs upp av två nära z m höga och 6o cm breda 
stenstolpar med enkel pyramidformig topp. Materialet är grovkornig 
rödgrå granit. Vi vet inte i vilken utstäckning man under tidigare år
hundraden brutit granit i socknen, men materialet till dopfunten, som 
ursprungligen har tillhört grannkyrkan i Löt, skulle kunna ha lokalt 
ursprung. Granit har också använts för grindstolparna i västra kyrko
gårdsmuren i Gistad, vilka är daterade 1808. Uppgifter finns om att 
man från Gistad tog sten bl. a. från »ett berg i Harstad hage« och »ett 
berg neder om kvarnen«.2

I Linköpings domkyrkas räkenskaper kan man finna namn på plat
ser, där man brutit och bearbetat granit till finare arkitektur detaljer. 
Bland dessa ingår stenbrotten vid Sköldstad och Gustad i Vikingstads 
socken, som levererade sten till domkyrkans restaurering 1851-69. 
Sköldstadsstenen har god kvalitet och har brutits in på 1900-talet.3 
Arbeten av sköldstadsgranit från 1800-talet förekommer på kyrko
gården i Vikingstad och även här utgörs grindstolparna av impone
rande och välhuggna granitblock. Om medeltida användning av sköld- 
stadsgraniten saknas uppgifter. Värt att notera är emellertid att Skeda 
kyrka ligger knappt en mil öster om Sköldstad, vilket innebär att kyr
kans dopfunt kan ha anknytning till denna granitförekomst.

Sandsten
Även när det gäller sandstensbrytning i Östergötland under medelti
den saknar vi kunskaper.4 Markstenar av sandsten ingår tillsammans 
med kalksten och granit i kyrkornas murverk. Under den tidigare delen 
av medeltiden höggs som nämnts finare detaljer ofta i sandsten. Exem
pel är portalerna i Vinnerstad, Högby och Östra Skrukeby och konso
ler och reliefprydda stenar i Askeby och Vårdsberg. Från och med mit
ten av izoo-talet favoriserades däremot kalkstenen.

När det gäller sandsten kan vi konstatera att några av de äldsta fun- 
tarna av detta material är importerade från Gotland. Det gäller dop
funtarna i Lillkyrka och Tingstad samt foten till Östra Enebyfunten.

x. Jfr Ljungstedt 1997. - Grindstolparna i Gistad utfördes liksom grindstol
parna i Berg av stenhuggaren Johan Söderberg, som var bosatt i Borg. Samti
digt utfördes en fattigbössa av granit till Kumla gästgivaregård i Gistad. Den är 
nu uppställd i Trädgårdsföreningen i Linköping. Söderberg har också huggit en 
granitgravsten över prosten Carlström i Gistad, död 18 z 6. Samtliga dessa arbe
ten utmärks av enkla former och är av intresse genom sitt material. Granit åter
finns också i stora partier av kyrkogårdsmuren i Borg. Den har krävt stora 
mängder material och består av relativt stora tuktade eller välhuggna granit
block. Den uppfördes omkring 1805. Borgs kyrka var då nyuppförd (1803).
3. I beskrivningen till geologiskt kartblad för Mjölby 19x2 karakteriseras 
sköldstadsstenen som: »dels grå granitporfyr med stora svagt rödvioletta strö- 
korn av fältspat, dels medelkornig nästan rent grå granit, visar utpräglad bank
ning och ett gott klåv«, vilket innebär goda egenskaper.
4. Jfr Ljungstedt 1997.
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Denna sandsten utgörs av en lös och lättbearbetad stenart, vars egen
skaper man kan studera i skärvorna från den sönderslagna dopfunt- 
scuppan i Lillkyrka. Det övriga tiotalet sandstensfuntar är av ett något 
hårdare material, den s. k. vätternsandstenen. Dessa funtar har ofta 
nära stilistiska motsvarigheter bland de småländska dopfuntarna (se 
Ullén). Vätternsandstenen har under många århundraden brutits vid 
Lemunda, där den främst bearbetats till kvarnstenar. Stenbrytning 
sker fortfarande i det s.k. Stora brottet, och ett tjugotal gamla och 
övergivna stenbrott finns utefter Vätterns strand. Stenen från detta 
område är oftast ljust gulaktig eller grå, men även rödaktiga varianter 
förekommer. På vilka platser man brutit sandstenen till dopfuntarna 
och kanske också färdighuggit dem går inte att fastställa. På spridda 
ställen i Östergötland förekommer också sandsten i lösa block och san
nolikt har också sådana använts i viss utsträckning. En rikhaltig före
komst av block av ljus, finkornig sandsten finns bl. a. vid Drögshult i 
Nykils socken och skulle kunna ha utnyttjats redan under medeltiden.

Kalksten
Som byggnadsmaterial i de äldsta stenkyrkorna användes i stor ut
sträckning ortocerkalksten. Det var ofta marksten men också materi
al från särskilda stenbrott. Redan under iooo-talets senare hälft torde 
man ha börjat bryta denna kalksten i Östergötland. De resta runste
narna från iooo-talet är så gott som alla av granit. De talrika rester av 
de tidigkristna gravmonument av s. k. eskilstunatyp som påträffats i 
Östergötland är däremot av kalksten, vilket tyder på att stenbrytning- 
en då påbörjats, om än i mindre skala. I dessa gravmonument ingick i 
regel fem långa kalkstenshällar, vilket krävde god tillgång på lämpligt 
material. Man har funnit större eller mindre fragment av denna typ av 
stenkistor på ett trettiotal platser i Östergötland (se Neill & Lundberg 
1994). I stort sett är dessa monument koncentrerade till ett ca 2.-3 mil 
brett bälte från Vreta kloster till Alvastra. Detta område har kambro- 
silurisk berggrund, och den ortocerkalksten som använts har därmed 
sitt ursprung i landskapets västra eller centrala delar. Ett undantag när 
det gäller materialet är en kista av ljusgrå granit i Söderköping.

Ortocerkalkstenen är däremot ej särskilt vanlig i de medeltida dop- 
funtscupporna. Anledningen torde vara de tätt liggande lerkloven, som 
ofta begränsar stenblockens tjocklek till omkring 20 cm. För dopfun
tens nedre delar, dvs. skaft och fot, tycks kalkstenen ha använts i stör
re omfattning. Ortocerkalkstenen är relativt lätt att bearbeta och i 
äldre tider gick den vanligtvis under benämningen »tälgsten «(j fr Väst
ra Husby). I Västergötland används detta epitet däremot ofta om 
sandsten (Dahlberg 1998,5. 333).

De nackdelar som behäftar den östgötska ortocerkalkstenen är 
däremot ej så påtagliga hos de gotländska kalkstensarterna och ett tju
gotal av de bevarade dopfuntarna är helt eller delvis utförda av detta 
material. I ett flertal fall är enbart cuppan av gotländsk kalksten medan
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fotpartiet utförts i den lokala ortocerkalkstenen (se Ullén). Den got
ländska kalkstenen är av flera typer och färgerna varierande. Vanligast 
är den grå eller gulgrå kalkstenen men också en rosa eller rödaktigt 
spräcklig variant förekommer.

Marmor
Om medeltida användande av den s. k. kolmårdsmarmorn har vi 
mycket begränsade kunskaper. Endast två arbeten från 1200-talets 
mitt finns bevarade i Östergötland. Det är en dopfunt i Å kyrka på Vik
bolandet och en dopfuntscuppa i Östra Eneby kyrka utanför Norrkö
ping. Båda arbetena vittnar om ett gott hantverkskunnande. I Östra 
Eneby kyrka finns ytterligare ett exempel på ett användande av mar
mor. Det gäller i detta fall tre vita stenar, prydda med ålderdomlig 
ornering. Två av dem ingår i det äldsta långhusets sydöstra hörn, den 
tredje förvaras nu inne i koret. I Kullerstads kyrka består omfattning
en till den medeltida sydportalen av gråvita marmorblock av ca 50- 
125 cm:s längd. Ytan är pikhuggen. Samma material och huggteknik 
kännetecknar hörnkedjorna till Häradshammars kyrkas sakristia. 
Endast de nedre stenarna, som ingår i sockeln, är nu synliga.

En 1200-talsfunt med cuppa av marmor återfinns också i Asby i 
södra delen av landskapet. Materialet, vit marmor med skiftning i rött, 
förekommer i området kring Gistad omkring 2 mil öster om Linköping 
och på enstaka spridda platser i östra Östergötland. Samma material 
har också använts för cuppan till dopfunten i S:t Lars kyrka i Linkö
ping. En dopfunt av kolmårdsmarmor i medeltida stil tillhör Grens- 
holms kapell. Den kan beskrivas som en förenklad kopia av Vreta 
klosters äldsta dopfunt.

Teknik och ytbehandling
Medeltida byggnadsstenars behuggning, från 11 oo-talets början till 
omkring år 1500, kännetecknas av en viss variation. Man kan skilja 
på enklare eller mera förfinad stenbehandling, som har med materia
lets beskaffenhet och byggnadsdelens exponering att göra men även 
med den enskilde stenhuggarens färdighet. Man kan också se hur 
tillämpningen av olika tekniker växlar under tidens lopp. Under en 
tidig period jämnas stenytan till med en bredeggad hacka. Den tanda- 
de mejseln avänds med förkärlek under ett visst skede, framför allt 
under 1200-talets senare hälft. Finpolerade ytor utmärker vissa perio
der och under andra mönstras stenytorna med tätt ställda hugg av 
bredmejsel, s. k. lågerhuggning. Dessa olika karaktärer hos den be
huggna stenytan kan ge underlag för stenarbetets datering, vilket har 
varit möjligt att tillämpa i bl. a. Linköpings domkyrka med dess enhet
liga byggnadsmaterial av ortocerkalksten och dess många stenhuggar- 
märken (se Ullén 1987, s. 85, 98, 102 osv.).

De dateringsmöjligheter, som här blivit antydda, gäller alltså idea
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lens skiftningar och inte så mycket tekniska förändringar. Stenhug
garna har sedan noo-talet och fram till våra dagar haft tillgång till 
samma typer av verktyg: hackor och mejslar med spetsiga, breda eller 
tandade eggar. Man har också känt till metoder att som avslutning av 
arbetsprocessen slipa och polera stenytan.

Sandstenen med dess sträva struktur lämpade sig ej särskilt bra att 
polera. Av detta material höggs i allmänhet de äldre dopfuntarna i det 
här undersökta området under slutet av 11 oo-talet och det tidiga 1200- 
talet. Vid mitten av izoo-talet är bruket att polera stenen däremot 
mycket utbrett och förekommer dels på funtar av gotländsk kalksten, 
t. ex. dopfuntarna i Björsäter, Rystad, Styrstad och Vreta kloster, och 
dels på funtarna av östgötsk marmor i Asby, S:t Lars, Å och Östra 
Eneby.

Materialet och det tekniska utförandet kan hjälpa till att bedöma 
tiden och platsen för en dopfunts tillverkning. Ett exempel är den 
nämnda dopfunten i S:t Lars kyrka i Linköping. Här talar såväl mate
rial som teknik för att den tillkommit först vid mitten av izoo-talet. 
Vid ett hastigt betraktande förefaller den dock att vara betydligt äldre. 
Man har också framhållit att kyrkan fick sin doprätt tidigt men förlo
rade den IZ41 till förmån för domkyrkan och att dopfunten därför 
borde dateras till slutet av 11 oo-talet (Cnattingius 1963 ). Innebörden 
av uppgiften 1Z41 är emellertid osäker. Det talas här om att doppen
ningen skulle överföras från S:t Lars till domkyrkan, vilket inte behö
ver innebära att doprätten samtidigt upphörde. Vad som talar för en 
sen datering av dopfunten är dels att den bevarade cuppans utsida är 
polerad och dels att den saknar uttömningshål. Det tekniska utföran
det tyder inte på någon driven hantverkare, det är alltså inget impor
terat arbete, och materialet är som nämnts liksom i Asby kristallinisk 
kalksten, dvs. marmor.

Genom polering av stenen utplånades spåren av olika huggverktyg. 
I enstaka fall förekommer spår av tandad mejsel, t. ex. på skaftet och 
foten till dopfunten i Väderstad. Dessa delar är av troligen östgötsk 
ortocerkalksten medan den godronnerade cuppan är av gotländsk kalk
sten, som har glättats eller polerats. På foten till dopfunten i Flistad ser 
man hur huggspåren efter tandat järn har fått vara kvar på undersidan, 
medan däremot de synliga ytorna har polerats. Samma kyrkas nord
portal har tydliga spår av arbete med tandat järn.

Många av de östgötska dopfuntarna tillkom under perioden strax 
före och kring mitten av izoo-talet, då byggnadsverksamheten var 
intensiv i olika etapper vid domkyrkan i Linköping. Några av de 
många stenhuggare, som var sysselsatta där, kan också ha huggit dop
funtar åt kyrkorna i närheten (se ovan Ullén).

Den medeltida stenarkitekturen var ofta bemålad. Genom färg
läggning framhävdes vissa mera utarbetade detaljer som kapital, list
verk och figurskulptur. Linköpings domkyrka ger flera exempel på 
sådan bemålning. Här återstår rester av en bemålning i kraftigt gult,
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rött, blått, grönt, svart och vitt på detaljer i interiören som befinner sig 
högt upp och nu är svåra att se nerifrån golvets nivå (se Ullén 1987, 
s. 172, 202 samt fig. 298-299). Denna tradition att färglägga sten
skulpturen innebar att också dopfuntarna ofta bemålades även om vi 
idag vanligen endast i enstaka fall kan bekräfta detta genom påträffa
de färgspår (se Haastrup 1995; 2003 ). Många av de östgötska dop
funtarna placerades utomhus under sin sentida förvisning från kyrko
rummen och den då eventuellt återstående originalbemålningen nöttes 
bort av väder och vind. I samband med inventeringen av de östgötska 
dopfuntarna har inte någon systematisk undersökning av färgspår 
skett. På några återstår dock för ögat tydligt urskiljbara färgrester. Det 
gäller framför allt den ornerade sandstenscuppan i Vinnerstad, där 
korsbårderna stått svarta mot röd botten (fig. 45). Rester av svart färg 
återstår även på kolonnetterna i arkadfrisen på Hogstadsfunten och på 
dopfuntsfoten i Lillkyrka finns fragment av svart, rött och blått. Även 
på kalkstenscuppan i Skänninge kan man spåra rött i hålkälen överst 
och svart i arkadfälten, medan den liknande cuppan i S:t Laurentii 
kyrka i Söderköping (fig. 63 ) täcks av granitimiterande målning med 
mörkare färg i arkadfälten.

Färgen bidrog till att förtydliga relieferna och hade också en deko
rativ funktion. Det är dock svårt att i vissa fall avgöra när målningen 
har gjorts eftersom traditionen att färglägga dopfuntarna av sten fort
satte in i nyare tid. Ett praktfullt exempel på denna tradition är den 
dopfunt, som höggs 1584 i Vadstena för stadskyrkan S:t Per. Funten 
står nu i klosterkyrkan. Den är målad i svart och guld men låter också 
kalkstenens egen färg vara synlig. Under 1600-talets andra hälft till
kom i Östergötland ett stort antal nya kalkstensfuntar, där dekoren 
vanligen förstärktes med vitt och rött. Målningen anbringades på fun- 
tarna redan vid tillverkningen i verkstaden (Ljungstedt 1996). Ny 
bemålning förekom också på de medeltida funtarna. En uppgift om 
färgläggning av dopfunten finner man bl. a. i Vårdsbergs kyrkas räken
skaper. Där nämns år 1602 att »funten målades«. Sannolikt gällde det 
en medeltida dopfunt av sten, som sedan har gått förlorad. I Rök upp
ges att funten målades 1607, men några färgspår kan idag inte upp
täckas på den delvis bevarade dopfunten. På sandstensfunten i Åsbo 
finns på cuppan rester av bemålning i form av ett draperi med rosetter 
i svart, vitt och grått (fig. 50). Målningen hade i detta fall till syfte att 
liva upp en slät, odekorerad yta och har tydligen gjorts under 1700- 
talet, då även funten i övrigt övermålades i ljust grått. En sådan över
målning i vitt eller grått av de medeltida dopfuntarna skedde även när 
de t. ex. fick en ny användning som stöd under predikstolen. I Kumla 
kyrka kan man fortfarande se ett sådant arrangemang (fig. 43 ), och i 
Landeryds kyrka fanns det kvar ännu vid mitten av 1900-talet. Även 
Gistadsfunten användes som stöd under predikstolen.
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Katalog

I katalogen över de medeltida dopfuntarna i Östergötland görs ingen 
bestämning av stil och datering. En gruppering av dopfuntarna utifrån 
dessa aspekter ingår däremot i den konsthistoriska översikten ovan om 
dopfuntarnas utformning och ikonografi (se fig. 66-68). En allmän 
regel när det gäller dateringen är dock som där nämns att dopfuntar 
med uttömningshål vanligen tillhör tiden före 1zoo-talets mitt men att 
bruket under övergångstiden kan variera för att sedan helt upphöra.

De yngre dopfuntarna har samtidigt som de saknar uttömningshål 
oftast en grundare cuppa och bör redan från början ha försetts med en 
tömbar insats. En funtkittel av koppar hör till de inventarier som van
ligen nämns i de äldsta bevarade inventarieförteckningarna, dvs. från 
slutet av 1500-talet och början av 1600-talet, och sedan vanligen finns 
kvar fram till försäljningen i samband med att en ny dopfunt anskaf
fas. En intressant uppgift förmedlas av N. M. Mandelgren, som under 
sin dokumentationsresa i Östergötland 1846 bl. a. besökte Risinge 
kyrka och där påträffade en dopskål av läder, beslagen med järnband 
och som »fordom varit invändigt beslagen med mycket tunn koppar, 
varav ännu några stycken finnes kvar«.

De i katalogtexterna citerade uppgifterna av P. A. Säve är hämtade 
ur hans publicerade reseberättelser i Antikvarisk tidskrift 1864 och 
1869. Resorna företogs 1861 och i86z. De från C. F. Nordenskjöld 
hämtade uppgifterna härrör i sin tur från dennes omfattande manu
skript till »Östergötlands minnesmärken«, vilket utarbetades under 
åren 1869-188z. Manuskriptet, som ingår i ATA och även i Östergöt
lands länsmuseums arkiv, har delvis publicerats i Östergötlands forn
minnesförenings tidskrift och Meddelanden från Östergötlands forn- 
minnes- och museiförening. Mandelgrens reseberättelse 1846-47 finns 
däremot endast som handskrift i ATA. Om Mandelgrens, Säves och 
Nordenskjölds resor se även ovan (Ullén). Samtliga citat återges i de föl
jande beskrivningarna med moderniserad stavning.

Inventeringen av dopfuntarna har utförts av författaren under åren 
1993-97, då också uppmätningar utfördes. De återges nedan i skala 
i:zo. Kompletteringar av katalogtexten har skett Z00Z-Z003.
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APPUNA, Göstrings härad 
Delvis bevarad (fig. u). Av vatternsandsten i två delar. Cup- 
pans övre del är skadad, foten saknas. Centralt uttömningshål. 
Nu i SHM (inv. nr 7890). Skänkt av församlingen.

Cuppa, cylindrisk med skrånande undersida. Nuvarande 
höjd 32-34 cm, yttre diameter 61 cm, inre 47 cm, djup 14 cm. 
Livet indelat av en arkadfris med släta, svagt rundade kolon
netter, släta kapital samt pärlprydda rundbågar. I de 7 bågfäl-

ten framställs 1 lag relief fyrfotadjur 1 sprang, alla utom ett Appuna cuppans fr s, skala 1
i.. , „ , . , , , . , Efter Roosval 1917.löpande at vänster. Cuppans undersida dekorerad av palmetter
inskrivna i pärlprydda rundbågar. Flera av relieferna spruckna 
och några svårt skadade.

Skaft, cylindriskt och dekorerat med akantusranka.
Mandelgren antecknar 1846: »Vapenhuset är en senare till

byggnad; i dess södra mur är den gamla dopfuntsskålen inmu
rad, vars utseende finnes av fig. 1. Den är prydd med byzantinskt 
lövverk ifrån rundbågstiden«. Säve omtalar 1861 (1864):
» Dopfuntsfot i tre delar, i sakristian «; Nordenskjöld 1875:»... 
i vapenhusets mur, till vänster vid ingången, en där inmurad 
dopfunt eller rättare sagt vigvattenskål av grön marmor med 
dj urornamenter«. En ny dopfunt av sten hade anskaffats 1660.

Den inmurade cuppan togs tillvara då den medeltida kyrkan revs 
18 8 6 i samband med den nuvarande kyrkans uppförande. Av den av 
Säve nämnda foten i tre delar är dock endast skaftet bevarat.

Litteratur: Roosval 1917; Hamberg 1990.

ASBY, Ydre härad
Delvis bevarad. Två delar, cuppa och fot, av olika stenmaterial. 
Skaftet saknas. Centralt uttömningshål.

Cuppa, översidan söndervittrad. Nuvarande höjd 2.3-3 5 cm, 
yttre diameter 65 cm, inre 48 cm, djup 20 cm. Av vit marmor 
med röda inslag, troligen från Gistadsområdet i Östergötland. 
Cylindrisk form med skrånande undersida. Slät polerad utsida.

Fot, höjd 19 cm, bredd 44 cm. Av grå ortocerkalksten. 
Rund profilerad vulst, vilande på kvadratisk platta.

Cuppa och fot troligen samtida. Cuppan nu uppställd i kyr
kans norra korsarm på skaft och bas av ådermålat trä. Foten 
placerad vid östra väggen.

Den medeltida kyrkan delvis bevarad, utvidgad med kors- 
armar 1687 och 1732.

Litteratur: Cnattingius 1964, LSK; Ljungstedt 1994; Borg 
2002.

Asby.
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ASKEBY, Bankekinds härad 
Bevarad (fig. 52.-54). Av grå gotlandsk kalksten i tre delar. 
Höjd 84 cm. Uttömningshål saknas.

Cuppa, fyrpassformad. Höjd 43 cm, yttre diameter 87-90 
cm, inre 60-69 cm, djup 30-3 5 cm. I vardera svickeln en vulst- 
formad förkroppning som upptill övergår i ett stiliserat männi- 
skohuvud.

Skaft, fyrpassformat. Överst en vulst i vilken ingår fyra 
utskjutande människohuvuden. Svicklarna markerade genom 
förkroppning.

Fot, fyrpassformad. Ca 10 cm hög. Formad som en ca 6 cm 
hög vulst med förkroppning i svicklarna.

Dopfunten är numera placerad på ett nytillverkat ca 170 cm 
brett och 17 cm högt podium av rödgrå kalksten vid södra kor
väggen.

Mandelgren antecknar 1846: »I materialboden står en 
gammal dopfunt«. Nordenskjöld uppger 1877, efter den då av
slutade restaureringen av kyrkan: »Dopfunten har visserligen 
blivit framdragen ur sitt mörka gömsle bland annat skräp, men 
är söndertagen i flera delar och utvräkt utanför ringmuren«. 
Dopfunten hade 1693 ersatts av en mässingsfunt.

Den medeltida kyrkan bevarad.
Litteratur: Lindblom 1921; Nisbeth 1993, LSK.

Askeby.

BANKEKIND, Bankekinds härad 
Endast cuppan bevarad. Av sandartad ljust gulgrå gotländsk 
kalksten. Uttömningshål saknas. Socknens namn var tidigare 
Svinstad.

Halvsfärisk form. Höjd 39-41 cm, yttre diameter 87 cm, 
inre 66 cm, djup 33 cm. Livet indelat i en fris med 16 upptill 
spetsigt treklöverbladsbågiga fält. Mellan dessa nedsänkta tre
pass. Mynningen profilerad. Undersidan skadad.

Cuppan är placerad i långhusets sydvästra del, sedan 1997 
på nyhuggen fot av kalksten från Borghamn.

Säve omtalar 1862 (1869): »Dopfuntsskål av täljsten, lik 
den i Landeryd«; Nordenskjöld uppger 1877: »Av den äldsta 
dopfunten, som är lik den i Mogata kyrkas vapenhus, finnes 
endast den enkla, men vackra skålen i behåll, stående nederst i 
kyrkan«. En ny dopfunt av sten hade anskaffats 1661.

Av den medeltida kyrkan återstår endast tornet medan 
byggnaden i övrigt ny uppfördes 1758.

Litteratur: Lindblom 1921; Reutersvärd 1967; Cnattingius 
1967,LSK.

Bankekind.
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BJÄLBO, Göstrings härad 
Bevarad (fig. 59). Cuppan av grå gotländsk kalksten, skaft och 
fot av östgötsk ortocerkalksten. Höjd 92. (107) cm. Uttöm- 
ningshål saknas.

Cuppa, halvsfärisk form. Höjd 42 cm, yttre diameter 90 
cm, inre 68 cm, djup 26 cm. Livet indelat i en fris med 12 upp
till spetsigt treklöverbladsbågiga fält. Ganska grovt huggen yta.

Skaft, cylindriskt, med vulst på mitten. Glättad yta.
Fot, rund, profilerad. Glättad yta. Nedre delen döljs av ett 

ca 15 cm brett stödjande järnband.
Placerad i koret. I kyrkans arkivalier uppges 1657 att hin

ten skulle flyttas »fram i koret nordan altaret«. Året därpå be
slöts att » den kättelen, som stod i den gamla funten, skulle sät
tas till hjälp att köpa en ny funt av sten «. Denna inköptes 1659. 
Säves uppgift 1861 (1864) om »Dopfunt, vanlig, med delar av 
foten på kyrkogården « kan avse denna 1600-talsfunt.

Av den medeltida kyrkan återstår tornet medan byggnaden 
i övrigt nyuppfördes 1786-88.

Litteratur: Reutersvärd 1967.

BJÖRSÄTER, Bankekinds härad 
Bevarad. Av grå gotländsk kalksten i tre delar. Höjd 94 cm. 
Sekundärt uttömningshål på cuppans sida.

Cuppa, halvsfärisk form. Höjd 44 cm, yttre diameter 82 
cm, inre 62 cm, djup 24 cm. Livet indelat i en fris med 16 upp
till rundbågiga konvexa fält. Överst hålkäl. Ytan starkt vittrad.

Skaft, närmast koniskt, med en vulst upptill. Skaftet vidgar 
sig neråt och övergår utan särskild markering i foten. Finpole- 
rat, ett flertal sprickor.

Fot, låg, konisk med konkav profil. Liksom skaftet finpole- 
rad men med ett flertal sprickor.

Placerad i korets södra del.
Säve omtalar 1862 (1869): »Dopfunt av täljsten, 1 aln 15 

tum hög, skålen 1 aln 9 tum vid, står i prästgården«; Nor
denskiöld uppger 1877: »Den vackra dopfunten, som uti Blid- 
säters (kyrkoherdeboställets) trädgård länge varit begagnad till 
blomstervas och i följd därav blivit mycket anfrätt, är av Got
lands kalk rik på petrifikater. Nu ligger den söndertagen utan
för ringmuren, nära invid ingången väntande på att en dag var
da återflyttad till dess rätta rum«. Dopfunten uppges 1664 ha 
flyttats fram i koret.

Den medeltida kyrkan var uppförd av trä och ersattes år 
1800 av den nuvarande stenkyrkan.

Litteratur: Nisbeth 1963; Reutersvärd 1967.

Björsäter.
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BORG, Memmings härad
Bevarad (fig. 70). Av grovkornig rödgrå granit i två delar. Höjd 
85 cm. Uttömningshål. Har ursprungligen tillhört Löts kyrka.

Cuppa, cylindrisk med skrånande undersida. Höjd 47 cm, 
yttre diameter 73 cm, inre 52 cm, djup 23 cm. Runt mynning
en en repstav. Utsidan polerad. Det centralt placerade uttöm- 
ningshålet ca 10 cm i diameter.

Fot, cylindrisk, svagt konisk med vulst upptill. Uttömnings- 
ränna på utsidan, sannolikt för att förenkla tillverkningen. (Jfr 
dopfunten i Konungsund samt dopfuntarna i Turinge och 
Bergshamra i Södermanland.)

Placerad i koret.
Säve uppger 1861 (1864):» Dopfunt (skålen) rund, av röd 

och svartprickig gråsten, 1 aln 5 tum i tvärmått, med en spiral- 
vriden rundstav kring övre kanten, ligger vid komministerbo
ställets gårdsgrind i Löt, där kyrkan fordom stått, av vilken nu 
återstår endast en grov gråstensmur i trädgården. På samma 
ställe, vid källan å ladugården, ligger en dopfuntsfot av grå gra
nit, 15 tum hög, 23 tum i tvärmått«. Löts församling samman
slogs 1803 med Borg, där en gemensam kyrka uppförts.

Litteratur: Nisbeth 1989, LSK.
Borg.

DAGSBERG, Lösings härad 
Fragmentarisk. Av grå gotländsk kalksten. Uttömningshål 
saknas.

Cuppa, ett flertal fragment, det största ca 23x55 cm och 
med en tjocklek av 20 cm.

Formen har varit halvsfärisk med fasetterad utsida och livet 
indelat i upptill sannolikt spetsigt treklöverbladsbågiga fält.

Fot, konkavt konisk med vulst upptill. Höjd 50 cm, diame
ter 3 5-68 cm. Undersidan urgröpt.

Dopfuntsfragmenten förvaras dels i bårhuset, dels i koret. 
De påträffades vid arkeologiska undersökningar i kyrkan 1962 
(rapport av G. Lindqvist 1962, ATA). Säve omtalar 1862 
(1869): »En Dopfunt av täljsten, 22 tum vid, 11 tum hög.« 
Enligt hans teckning utgjordes denna av en slät dopfuntscuppa, 
prydd med en vulst. Denna cuppa, som är bevarad, tillhör en 
senare, ej medeltida dopfunt.

Av den medeltida kyrkan ingår vapenhuset, nu sakristia, 
samt delar av den södra muren i den nuvarande 1777-79 upp
förda kyrkan.

Litteratur: Reutersvärd 1967; Landen 1993.

Dagsberg, fot.

BESKRIVANDE KATALOG ÖVER DE MEDELTIDA DOPFUNTARNA 83



EKEBY, G östrings härad.
Bevarad (fig. 17-19). Av rödgrå vätternsandsten i två delar. 
Höjd 90 cm. Centralt uttömningshål.

Cuppa, cylindrisk med i avsatser skrånande undersida. 
Höjd 5 5 cm, yttre diameter 70-7Z cm, inre 5 2 cm, djup 23 cm. 
Livet dekoreras av 4 sittande figurer, mellan dem 3,21/2 eller 
2 rundbågiga arkader, begränsade upptill och nedtill av repsta
var. Figurerna återger: 1. Biskop med kräkla. - 2. Skäggig man 
med stav ( ?). - 3. Man med orm och med ett lejon gapande över 
hjässan. - 4. Skägglös man.

Fot, upptill rund, nedtill fyrkantig, med vulst på mitten. 
Placerad i koret.
Säve uppger 1861 (1864): »Dopfunt av grov sandsten, 

2 alnar 15 tum hög, rund med 4 figurer samt spetsbågar och 
spiralvridna rundstavar, förvaras i kyrkboden«.

Den medeltida kyrkan är delvis bevarad och tillbyggd med 
nytt kor och torn på 1600- och 1700-talen.

Litteratur: Ljungstedt 1976; Lindgren 1989.

EKEBYBORNA, Bobergs härad 
Endast cuppan delvis bevarad. Övre delen skadad. Av rödgrå 
kalksten. Centralt uttömningshål.

Halvsfärisk form, slät odekorerad utsida. Höjd 36 cm, ytt
re diameter 84 cm.

Cuppan förvaras upp- och nedvänd på golvet i den medel
tida kyrkans tillbyggda gravkor.

Litteratur: Cnattingius 1988, LSK.

Ekeby.

Ekebyborna.
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FIVELSTAD, Aska härad
Bevarad. Av grå troligen gotländsk kalksten i tre delar. Höjd 9 3 
cm. Uttömningshål saknas.

Cuppa, halvsfärisk form, odekorerad. Höjd 40 cm, yttre 
diameter 81 cm, inre 57 cm, djup 29 cm. Tydliga spår av bred- 
eggat verktyg. Ca 1,5 cm brett kantslag. Sprickor ifyllda. 

Skaft, cylindriskt.
Fot, konkavt konisk form. Sprickor.
Placerad i koret sedan 1948. En ny dopfunt av sten hade 

anskaffats omkring 1700.
Av den medeltida kyrkan återstår endast tornet medan 

byggnaden i övrigt nyuppfördes 1882-83.
Litteratur: Rörby 1972., LSK.

FLISTAD, Gullbergs härad 
Endast två delar av foten bevarade. Av ortocerkalksten. 
Centralt uttömningshål.

i. Närmast cylindrisk med vulst upptill. Höjd 24 cm, dia
meter 3 0-3 6 cm. Slätpolerad utsida. På översidan ett svagt ned
sänkt parti, diameter ca 20 cm. Uttömningshålets diameter 
upptill ca 10 cm, avsmalnande nedåt. - 2. Svagt konisk form. 
Höjd 16 cm, diameter 30-3 5 cm. Undersidan huggen med tan- 
dat järn. Nedtill vidgande uttömningshål.

Dopfuntsdelarna påträffades 1958 på kyrkogården och har 
därefter förvarats i en jordkällare vid församlingshemmet. 
Samtidigt påträffades ett ornerat fragment, som sedan har för
svunnit. Dopfunten ersattes, troligen på 1660-talet, av en trä- 
funt.

Ett fragment av rödgrå kalksten, möjligen från en senare 
dopfuntsfot, ligger nu på muren i väster, mitt för tornet. Rund 
form med en hålkäl upptill. Tjocklek ca 14 cm, diameter ca 75 
cm.

Den medeltida kyrkan bevarad.
Litteratur: Cnattingius 1977, LSK.

Fivelstad.
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Flistad, fot.
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FORNÅSA, Bobergs härad 
Bevarad. Av grå ortocerkalksten i tre delar. Höjd ioi cm. 
Uttömningshål saknas.

Cuppa, närmast halvsfärisk form, odekorerad. Höjd 49 cm, 
yttre diameter 76 cm, inre 58 cm, djup 2.6 cm. Tydliga spår av 
bredeggat verktyg. Kantslag överst. Invändigt plan botten och 
färgspår i svart, grönt och rött. Mindre färgspår utvändigt.

Skaft, cylindriskt med vulst överst. Vertikala huggspår.
Fot, konisk med vulst upptill och nedtill.
Placerad i den bevarade medeltidskyrkans kor.
Säve uppger 1861 (1864): »Dopfunt, rund, av kalksten, 

i aln 7 tum hög, simpel«; 1875 uppger Nordenskjöld: »Uti 
vapenhusets nisch synes en stor enkel dopfunt av kalksten«.

Den medeltida kyrkan bevarad. Tillbyggd med torn 1901.
Litteratur: Cnattingius 1970, LSK. Fornåsa.

FURINGSTAD, Lösings härad 
Delvis bevarad. Av ortocerkalksten i två delar, skaft och fot. 
Uttömningshål saknas.

Skaft, fyrpassformat, upptill vulst. Höjd 37 cm, diameter 
63-76 cm.

Fot, fyrpassformad. Höjd 14 cm, diameter 57-78 cm. 
Mellan de båda delarna har tillfogats ett ca 32 cm högt par

ti av cement så att den totala höjden blir 8 2 cm. Nuvarande för
varingsplats bårhuset.

Roosval nämner 1915 (a.a.) olika funttyper och anger där: 
» Furingstad har ett exempel på den äldsta sorten: en jämntjock 
vattenså«, vilken har en »isolerad ställning inom landskapet«. 
Roosval har tydligen inte själv sett den ofullständiga f unten.

Den medeltida kyrkan är kraftigt tillbyggd på 1700- och 
1800-talen.

Litteratur: Roosval 1915.

Furingstad.
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GISTAD, Skärkinds härad 
Bevarad (fig. 34-36). Av kristallinisk gotländsk kalksten i tre 
delar. Höjd 84 cm. Centralt uttömningshål.

Cuppa, cylindrisk med skrånande undersida. Höjd 40 cm, 
yttre diameter 77 cm, inre 60 cm, djup 29 cm. På livet figur
scener i hög relief: Jesu födelse, konungarnas tillbedjan, de tre 
konungarna till häst, konungarnas dröm, Jesus på korset omgi
ven av den sörjande Maria och två flankerande djur, dopscen. 
Scenerna avgränsas upptill av en slät list, nedtill av en pärl- 
ornerad repstav. Cuppans undersida täckt av fjälliknande 
ornament.

Fotens övre del kupolformad och vilande på sex runda, pro
filerade stöd, åtskilda av öppna rundbågar. Bågar och hörn
ornament dekoreras av växtornament, arkitekturmotiv och 
dubbelhuvuden i profil.

Fotens nedre del består av sex kopplade attiska baser.
Placerad i korets södra del.
År 1759 föreslogs, att » den gamla och konstigt utarbetade 

och sirliga stora stenfunten kan tagas och nyttjas till pred. stols
fot« (Gistad KI:i). När Mandelgren 1846 besökte kyrkan 
konstaterade han: »Predikstolen från 1727 är placerad på en 
dopfunt från 1200-talet«. Han ger vidare en noggrann beskriv
ning av dopfunten och dess bildscener, som han också avteck
nade. Säve uppger 1861 (1864): »Dopfunt av kalksten, 1 aln 
10 tum hög, skålen 1 aln 8 tum vid, bra och fint huggen «. Kyr
kan höll vid Saves besök på att rivas för att ersättas av en ny 
kyrkobyggnad och dopfunten hade frigjorts från predikstolen.

Litteratur: Janse 1908; Roosval 1915; Strömbom 1942; 
Nisbeth 1976, LSK.

Gistad, fot.
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HAGEBYHÖGA, Aska kärad 
Delvis bevarad. Två delar, cuppa och fot, av mörknad gulgrå 
vätternsandsten respektive kalksten. Nuvarande höjd med 
rekonstruerat skaft 86 cm. Centralt uttömningshål.

Cuppa, cylindrisk med starkt skrånande undersida, avslu
tad med en vulst. Höjd 4 3 cm, yttre diameter 7 5 cm, inre 5 3 cm, 
djup 2.4 cm. Livet pryds av en rundbågsfris med 11 grunda 
bågar, skadade genom vittring.

Fot, rund med välvd översida. Undersidan starkt vittrad.
Skaftet av kalksten nytillverkat 1949. Placerad i långhusets 

nordöstra hörn. En ny dopfunt av sten anskaffades omkring 
1670.

Den medeltida kyrkan bevarad.
Litteratur: Eriksson 1990, LSK.

HARSTAD, Göstrings härad 
Se Klockrike.

HEDA, Lysings härad
Endast cuppan bevarad. Av grå vätternsandsten skiftande i 
rött. Uttömningshål saknas.

Cylindrisk med i avsatser skrånande undersida. Höjd 55 
cm, yttre diameter 70 cm, inre 54 cm, djup 30 cm. Livet pryds 
av en fris med 11 grunda bågställningar av växlande bredd. 
Tandsnittsliknande list upptill. På översidan ristad koncentrisk 
linje samt en ca 0,4 x 0,9 cm vid och 0,5 cm djup fördjupning. 
(Jfr Rök och Skeda.)

Placerad i den medeltida kyrkans södra kapell på fot och 
skaft av kalksten, nytillverkade 1950. Kapellet tjänstgör nume
ra som doprum. I kapellet finns även en väggfast piscina med 
rikt dekorerad omfattning. Dopfunten hade 1661 ersatts av en 
ny stenfunt.

Säve uppger 1861 (1864): »Dopfunt av sandsten, cirkel
rund, på de raka sidorna prydd med enkla rundbågar, skålen 1 
aln 10 tum vid, 22 tum hög, mellanstycket fattas, plinten av 
tälj sten«. I Säves teckning av dopfunten utgörs denna plint av 
ett runt, skivformat fundament, något bredare än cuppan. Det
ta förvaras nu tillsammans med delar av baser i norra sido- 
skeppet.

Litteratur: Lindqvist 1997, LSK.

Hagebyhöga.
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HERRESTAD, Dals härad 
Bevarad. Av ortocerkalksten i två delar. Höjd 73 cm. Centralt 
uttömningshål. I SHM (inv.nr 1342.7).

Cuppa, cylindrisk med plan undersida. Översidan skadad 
genom vittring. Nuvarande höjd 24 cm, yttre diameter 84 cm, 
inre 61 cm, djup 16 cm. Livet dekoreras av 8 nedsänkta halv
cirkelformiga fält med profilerad omfattning.

Fot, indelad i två avsatser. Den övre som ett cylindriskt skaft 
med vulst på mitten, den undre med rundstav och platt.

Den medeltida kyrkan är bevarad. I vapenhuset förvaras ett 
ca 70x35 cm stort och 20 cm tjockt fragment av ett runt podi
um med upptill profilerad kant i form av en rundstav. Diame
tern har varit ca 120 cm. Material ortocerkalksten. Kan ha ut
gjort fundament till dopfunten (jfr Hycklinge). Dopfunten 
överläts 1908 till Statens Historiska Museum. Den hade då 
legat på kyrkogården.

Litteratur: Roosval 1917; Boström & Eriksson 1992, LSK.

Herrestad.

HOGSTAD, G östrings härad 
Bevarad (fig. 15-16). Tre delar, olika stenmaterial. Cuppa och 
skaft av gulgrå vätternsandsten, fot av grå kalksten. Höjd 92 
cm. Centralt uttömningshål.

Cuppa, cylindrisk med i avsatser skrånande undersida. 
Höjd 48 cm, yttre diameter 72 cm, inre 55 cm, djup 24 cm. 
Livet indelat av arkadbågar, som upptill och nedtill omges av 
en repstav. Diagonalt placerade sittande mansgestalter. En av 
de fyra männen är en biskop med kräkla, en annan håller en 
kort stav. Spår av svart färg på arkadens kolonnetter.

Skaft, upptill cylindriskt, nedtill kvadratiskt. I hörnen 
omväxlande odj urshuvuden och sittande människofigurer, en 
av dem en kvinna med långa flätor.

Fot, kvadratisk med skråkantprofil.
Säve uppger 1861 (1864): »En dopfunt, skålen rund, med 

4 människofigurer och rundbågar, 1 aln 8 tum vid, foten 17 
tum i tvärmått; mellanstycket fattas«. Dopfunten hade 1660 
ersatts av en ny stenfunt.

Den medeltida kyrkan bevarad. Tillbyggd med torn på 
1780-talet.

Litteratur: Lindgren 1989; Odenbring 1993, LSK. Hogstad.
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Endast ett fragment av cuppan bevarat. Av grå kalksten. Mått 
ca 20 x 20 x 8 cm. Dekor i form av en rundbågsfris i låg relief.

Fragmentet har hittats på platsen för Horns gamla kyrka vid 
Ekeby. Denna medeltida träkyrka revs 1755 och ersattes av 
den nuvarande stenkyrkan. Fragmentet förvaras i kyrkan till
sammans med slipade ovala stenar, troligen avsedda för upp
värmning av vatten. Även dessa påträffade i närheten av den 
gamla kyrkan. Dopfunten hade vid 1600-talets mitt ersatts av 
en träfunt.

Litteratur: Lindqvist 1959, LSK.

HORN, Kinda härad

Horn, fragment.

HYCKLINGE, Kinda härad 
Fragmentarisk cuppa bevarad (fig. 12). Av ortocerkalksten. Ett 
fundament av gul sandsten har även påträffats.

Cuppa, cylindrisk med repstav upptill. Botten saknas. 
Nuvarande höjd 23 cm, diameter 65 cm. Ornerad med palmet
ter inom pärlprydda rundbågar.

Fundament, rund form, rakt avskuret i ena kanten.
Höjd 22 cm, diameter 120 cm. Rund piscinafördjup- 
ning med uttömningshål intill kanten. Diameter ca 3,5 
cm, fördjupningens diameter 3 2 cm, djup 3 cm. Påträf
fat vid grävning på kyrkogården 1992. Förvaras i 
vapenhuset

Den medeltida kyrkan riven och ersatt av den nuva
rande kyrkan 1778.

Litteratur: Lindqvist 1959, LSK; Hamberg 1990;
Borg 2002.

Hycklinge, fragment av cuppa.

Hycklinge, fundament.
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HÄGERSTAD, Kinda härad 
Bevarad (fig. 47). Av sandsten i två delar. Höjd 79 cm. Uttöm- 
ningshål i bottnens ena kant, vilket mynnar fritt vid sidan av 
foten.

Cuppa, cylindrisk med skrånande undersida, avslutad med 
en vulst. Höjd 40 cm, yttre diameter 62 cm, inre 50 cm, djup 
18 cm. Livet indelas av en fris med 8 dubbelbågiga bågställ- 
ningar i låg relief.

Fot, cylindrisk med kvadratisk bas, som upptill övergår i 
rundbågar.

Placerad i långhusets sydöstra hörn i den nya kyrkan. Den 
medeltida kyrkan övergavs 1866, då den nuvarande uppför
des, men fick stå kvar som ödekyrka.

Säve uppger 1861 (1864): »Dopfunt, rund, med trind fot 
(understenen fattas), av granit, 1 aln 8 tum hög, med rundbå
gar kring skålen; ligger upp- och nedvänd på kyrkogården.

Litteratur: Lindqvist 1995, LSK; Borg 2002.

HÄLLESTAD, Finspånga läns härad 
Cuppa och fot av okänt stenmaterial. Ej återfunna. Dokumen
terade år 1900 genom teckning. Centralt uttömningshål.

Cuppa, cylindrisk med skrånande undersida.
Fot, rund, med välvd översida.
Dessa delar låg då de avtecknades på kyrkogården. Teck

ningen i AT A. Se även skrivelse från RAÄ genom E. Bohrn till 
församlingen den 9 april 1947. Dopfunten hade 1660 ersatts 
av en mässingsfunt.

Den medeltida kyrkan brann 1893. Den nuvarande upp
förd 1895.

Litteratur: Cnattingius 1968, LSK.

Hägerstad.

Hällestad.

BESKRIVANDE KATALOG ÖVER DE MEDELTIDA DOPFUNTARNA



HÖGBY, G östrings härad
Sekundär funktion. Sammansatt av arkitekturdetaljer. Av 
sandsten i två delar. Höjd 94 cm.

Cuppa, höjd 46 cm, diameter 47 cm. Fyrsidig mynning med 
raka sidor, därefter svällande parti med hörnsporrar, hålkäl 
och nederst vulst. Översidan har fyrsidig fördjupning utan 
uttömningshål. Fördjupningen sannolikt sekundär.

Fot, bestående uppifrån av: vulst, svällande parti övergåen
de i fyrsidig form, där två sidor utgörs av rundbågiga fält, platt, 
skråkant samt platt. Två sidor är raka utan profilering, och 
basytan rektangulär.

Cuppa och fot saknar organiskt sammanhang. Cuppan mot
svarar en upp- och nedvänd kolonnbas och foten ett tärnings- 
kapitäl av romansk typ. De medeltida kyrkorna i Högby och 
Västra Skrukeby revs 18 71, då en ny gemensam kyrka uppförts 
i Högby, och arkitekturdetaljerna bör ha hämtats från någon 
av dessa. Nya dopfuntar av sten hade anskaffats till båda kyr
korna 1660.

I kyrkan förvaras även ett fragment (kalksten?) med ett 
uthugget vädurshuvud, vilket kan ha tillhört en konsol eller en 
dopfuntsfot.

Litteratur: Cnattingius 1969, LSK; Lindqvist 1991, LSK

JÄRSTAD, G östrings härad 
Endast cuppan bevarad. Av grå ortocerkalksten. Uttömnings
hål saknas.

Cylindrisk med rundad undersida. Höjd 40 cm, yttre dia
meter 64 cm, inre 48 cm, djup 24 cm. Glättad yta med spår av 
vertikal behuggning. 1,5 cm breda kantslag. På översidan ett 
inhugget kors.

Cuppan är numera placerad på en fot i form av en knippe
pelare av trä i långhusets sydöstra del.

Den medeltida kyrkan bevarad.

Järstad.
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KLOCKRIKE, Bobergs härad 
Bevarad (fig. 2.0-21). Ursprungligen troligen från Harstad, 
Göstrings härad. Av gulgrå vätternsandsten i två delar. Höjd 
83 cm. Centralt uttömningshål.

Cuppa, cylindrisk med i avsatser skrånande undersida. 
Höjd 49 cm, yttre diameter 77 cm, inre 53 cm, djup 25 cm. 
Livet dekoreras av arkadbågar, upptill och nedtill begränsade 
av repstavar, samt av fyra diagonalt placerade figurer, en av 
dem ett på bakbenen stående lejon.

Fot, upptill rund, nedtill fyrsidig med hörnsporrar och mitt- 
vulst.

Dopfuntens proveniens är osäker. Den skänktes 1965 till 
kyrkan i Klockrike av ägarna till Valstad gård i Borensberg, där 
den fungerat som trädgårdsurna. Enligt traditionen skall den 
ha kommit från någon av kyrkorna i Väderstads pastorat, i så 
fall sannolikt Harstad, som övergavs 1828 efter sammanslag
ningen med Väderstad (jfr denna).

Litteratur: Lindgren 1989.

KLÅSTAD (Klosterstad), Aska härad 
Fragment av dopfuntscuppa av kalksten.

Vid 1999 års utgrävning av ruinen efter kyrkan påträffades 
ett stort antal fragment av en dopfuntscuppa. Bitar som har in
gått i mynningsdelen visar att cuppens insida huggits med tan- 
dad mejsel. Utsidan slipad. Tjocklek ca 8 cm.

Socknen inkorporerades under reformationstiden med Vad
stena och kyrkan övergavs och revs senare. De bevarade mur
resterna efter kyrkan, som visade sig ha varit en rundkyrka, fri
lädes vid utgrävningen men övertäcktes på nytt efter under
sökningens avslutning 2003.

KONUNGSUND, Björkekinds härad 
Bevarad. Av grovkornig rödgrå granit i två delar. Höjd 8 5 cm. 
Centralt uttömningshål med uttömningsränna på fotens utsida 
(jfr Borg).

Cuppa, cylindrisk med skrånande undersida samt upptill 
repstav. Höjd 5o cm, yttre diameter 68 cm, inre 5 2 cm, djup 25 
cm. Uttömningshålets diameter ca 4-8 cm.

Fot, närmast konisk med vulst upptill.
Inventarieförteckningen 1655 uppger: »Ny funt men den 

Stora Funtkättelen och det lilla bäckenet der till köpt aff hwlb. 
Esbiörn i Swinsund« (nuvarande Svensksund). 1600-talsfun- 
ten ersattes i sin tur av en ny av kolmårdsmarmor på 1780- 
talet. Den medeltida dopfunten stod ännu 19 7 7 på gårdsplanen 
till Svensksunds gård men är nu återförd till kyrkan.

Den medeltida kyrkan är ej bevarad. Den nuvarande upp
förd 1801-1802.

Litteratur: Lindqvist 1997, LSK.

Klockrike.

Konungsund.
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KUDDBY, Björkekinds härad 
Bevarad (fig. 57). Av gotländsk kalksten i tre delar. Höjd 90 
cm. Uttömningshål saknas. Nu i Statens Historiska Museum 
(inv. nr 2.3650).

Cuppa, halvsfärisk, med fris av upptill rundbågiga konvexa 
fält. Höjd 42 cm, yttre diameter 81 cm, djup 31 cm.

Skaft, cylindriskt med vulst upptill.
Fot, låg, konisk med svagt konkav profil.
Dopfunten påträffades 1946 i trädgården till Gisselö goss- 

hem. Cuppan var då sprucken och hölls samman av ett järn
band och skaftet felvänt. Dopfunten inköptes samma år till 
SHM från Huvudstyrelsen för Föreningen Värnlösa barn, Norr
köping. Cuppan lagad i museets konserveringsanstalt 1947. 
Katalogbeskrivning och uppmätning (se bild) av Bengt Thor- 
deman 1947. Dopfunten hade omkring 1700 ersatts avenmäs- 
singsfunt. Den »gammalmodiga funtstenen « nämns som nyli
gen såld vid sockenstämman den 18 maj 1785 (Kuddby Kl 13 ).

Den medeltida kyrkan revs vid den nuvarande kyrkans upp
förande 1828.

Litteratur: Reutersvärd 1967; Jubileumshistorik 1978, utg. 
av Kuddby kyrkoråd.

Kuddby. Efter Thordeman, SHM.

kullerstad, Memmings härad
Bevarad (fig. 3 7-3 8). Tre delar av olika stenmaterial. Cuppa av 
ortocerkalksten, skaft och fot av sandsten. Höjd 112 cm. 
Centralt uttömningshål.

Cuppa, cylindrisk med skrånande undersida, avslutad av en 
vulst. Höjd 53 cm, yttre diameter 78 cm, inre 60 cm, djup 27 
cm. Utsidan polerad. Spår av bredeggat verktyg. Grovt huggen 
insida.

Skaft, åttkantigt. Varannan sida med utskjutande, konsol
format huvud. Ett dock ej fullbordat. Det ena huvudet ett 
manshuvud, möjligen krönt, de två andra odjursliknande med 
hängande tunga. Plana ytor visar tydliga huggspår ordnade ver
tikalt, horisontalt eller diagonalt.

Fot, upptill åttkantig, nedtill kvadratisk. Profilerad med 
vulster och hålkäl. Fyra enkelt formade hörnblad.

Säve uppger 1861 (1864): »På kyrkogården ligga en rund, 
slät dopfuntsskål, söndrig, och en fyrkantig fot«. Skaftet hade 
då tydligen ännu inte återfunnits. Nordenskjöld uppger 1872 
om dopfunten: » Den står i sydöstra hörnet å Kyrkogården och 
är 3,7 f. hög. Skålen har en diameter av 2 fot 6,5 tum«.

Den medeltida kyrkan bevarad. Dopfunten placerad i lång
husets sydöstra hörn.

Litteratur: Westlund 1963, LSK.

Kullerstad.
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Delvis bevarad (fig. 43). Av kalksten i tre delar. Placerad som 
stöd under den 1755 utförda predikstolskorgen. Ytorna täckta 
med vit färg.

Cuppa, endast den undre delen bevarad. Höjd 18 cm, dia
meter 54 cm. Det skrånande partiet täcks av ett fjällmönster av 
stiliserade pärlornerade blad. Nedtill en pärlornerad repstav.

Skaft, cylindriskt. Höjd 18 cm, diameter 31 cm.
Fot, formad som en kolonnbas med vulst, hålkäl och vulst 

med inåtrullade hörnblad. Höjd 2.6 cm.
Under foten en fyrsidig platta med skråkantprofil. Höjd iz 

cm.
Säve omtalar 1861 (1864): »Dopfuntsfot, prydlig«.
Den medeltida kyrkan är bevarad frånsett tornets övre del, 

som revs 1818.1 kyrkan finns också en rikt ornerad piscina av 
kalksten.

KUMLA, Lysings härad

KÄLLSTAD, Dals härad
Bevarad (fig. 49). Av grå ortocerkalksten i två delar. Höjd 80 
cm. Uttömningshål saknas.

Cuppa, halvsfärisk form, odekorerad. Höjd 40 cm, yttre 
diameter 78 cm, inre 60 cm, djup zg cm. Uttömningshål sak
nas. På översidan fyra små runda hål.

Fot, övre delen konisk, nedre delen cylindrisk. Som över
gång en vulst.

Säve uppger 1861 (1864): »Dopfunt, av kalksten, rund, 
i aln 6 tum hög, utan ornamenter, ligger på kyrkogården«; 
Nordenskjöld 1875: »enenkel dopfunt, som står på kyrkogår
den, utan några ornamenter eller inskription«.

Av den medeltida kyrkan återstår endast östtornet, som ing
år i den nuvarande 1865 uppförda kyrkobyggnaden. Dopfun
ten placerad i korets västra del.

é

Kumla, piscina.

Källstad.
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KÄRNA, Hanekinds härad 
Ej bevarad. Säve omtalar i86i (1864)1 anslutning till en teck
ning av en påträffad dopfuntsfot (se bilden): »Dopfunts-fot: 1 
aln. z t. i tvärmått och 1 z tum hög af grusaktig grå granit. Vid
talat v. Pastor Wannstedt.« Den ombyggda kyrkan härjades av 
brand 1893, då den av Säve avritade dopfuntsfoten av sands
ten tydligen försvann. Den runda foten med centralt uttöm- 
ningshål pryddes av en palmettdekor, begränsad upptill och 
nedtill av repstavar. Foten skall ha hittats vid en reparation 
1833 av kyrkans södra mur. Även en piscina och en vigvatten
skål har påträffats.

Litteratur: Lindqvist 1987, LSK.

Kärna. Efter Säve.

LANDERYD, Hanekinds härad 
i. Dopfuntsfot (fig. 4z). Av ortocerkalksten i två delar. 
Centralt uttömningshål.

Konisk form, upptill en flätverksornerad vulst, nedtill en 
hålkälad list på fyrsidig platta. Höjd 4z cm, diameter 34-4Z 
cm. På fotens övre del fyra utskjutande huvuden: en ung man 
med lockigt hår, en äldre man med skägg och slätkammat hår, 
ett skråpuksansikte, en vädur.

Foten samt cuppan och foten till den yngre dopfunten, nr z, 
fungerade ännu 1945 som stöd för predikstolen. Foten är nu 
placerad i långhusets sydvästra hörn.

Säve omtalar i86z (1869): »Dopfunt, omkring 1 i/z aln 
hög med skål av z 1/4 alns tvärmått (lik dopfuntarne i Mogata 
och Styrstad) tjänar nu till stöd för predikstolen«; Nor- 
denskjöld uppger 1870: »Uti kyrkan anmärkes foten av predi- 
kostolen såsom utgörande en gammal dopfunt av täljsten«.

z. Bevarad (fig. 6z). Av ljusgrå gotländsk kalksten i tre 
delar. Höjd 103 cm. Uttömningshål saknas.

Cuppa, halvsfärisk. Höjd 45 cm, yttre diameter 108 cm, 
inre 8 5 cm, djup 30 cm. Livet dekoreras av en fris med 16 upp
till spetsigt treklöverbladsbågiga fält. 1 svicklarna nedsänkta 
trepass. Tydliga spår av bredeggat järn. På cuppans översida 
fyra tvärgående ritslinjer, som indelar den i sektorer, var och en 
motsvarande fyra bågfält på cuppans liv.

Fot i två delar, som utan markering övergår i varandra. 
Konkavt konisk form. Upptill smal vulst.

Den medeltida kyrkan kraftigt utbyggd 1753. Placerad i 
korets södra del. Vid dess tidigare placering som stöd för pre
dikstolen var den överstruken med grå färg.

Litteratur: Reutersvärd 1967; Ljungstedt 1976; Cnattin- 
gius 1984, LSK. Landeryd 1.
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LEDBERG, Valkebo härad 
Ej bevarad. Kyrkans inventarieförteckning år 1674 (L Ia:i) 
upptar »en gammal funt av sten«. En ny dopfunt av trä hade 
inköpts 1662.

Den medeltida kyrkan revs då den nuvarande uppfördes 
1849.

Litteratur: Cnattingius 1961, LSK.

LILLKYRKA, Åkerbo härad 
Fragmentariskt bevarad (fig. 32-33). Av gotländsk sandsten. 
Centralt uttömningshål i den bevarade foten.

Cuppa, ca 10 fragment. Livet har smyckats av reliefscener, 
däribland framställningar av Konungarnas tillbedjan, Konung
arnas dröm, Flykten till Egypten samt Nattvarden.

Fot, rund överdel med flätverksornerad vulst, fyrsidig bot
ten. Höjd 40 cm, diameter 40-45 cm. I hörnen sittande gestal
ter: biskop, Abraham med de saligas själar, Maria med Jesus
barnet, manlig gestalt med skägg. Samtliga ansikten svårt ska
dade. Enstaka färgfragment på figurer och sidofält i svart, rött 
och blått.

Fragmenten av cuppan tillvaratagna vid kyrkans restaurer
ing 1961, då man öppnade den tidigare igenmurade korporta
len. De förvaras nu i vapenhuset. Dopfuntsfoten förvaras i en 
bod intill kyrkogården.

Den medeltida kyrkan bevarad.
Litteratur: Nisbeth 1963, LSK.

Landeryd 2.
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LINKÖPING, Domkyrkan 
i. Vid utgrävningen 1961 i domkyrkan påträffades i nordöst
ra delen av koromgången ett fragment av grå kalksten från en 
fot till en dopfunt. Överdelen har varit åttkantig med fyra hörn
blad och nederdelen troligen kvadratisk, ca 60 x 60 cm. Centralt 
uttömningshål. Jfr dopfunten i Kullerstad. Förvaras i det så kal
lade Stenmuséet (nr D. z 3 8: z 3 ).

z. Cuppa av sandsten. Centralt uttömningshål. Formad som 
ett tärningskapitäl. Sidorna prydda med reliefer. Nu i Öster
götlands länsmuseum, Linköping (nr D. 144).

Cuppan inköptes 19 zz på auktion efter jägmästare E. Hjort, 
Kisa, som i sin tur köpt den från C. A. Rosén, Linköping. Den 
skall en tid ha stått som prydnad i trädgården till Ågatan 5 5 i 
Linköping. Cuppan har föreslagits härröra från domkyrkan, vil
ket dock saknar belägg. Till sin utformning och ikonografi skil
jer den sig helt från övriga bevarade svenska medeltidsfuntar.

3. Cuppa (fig. 64-65). Gjuten i brons. Höjd 56 cm, diame
ter 94 cm. Åttasidig, rikt dekorerad med figurscener under 
gotiskt masverk. Två av sidorna upptas av framställningar av 
Jungfru Marias förhärligande respektive Jesu dop, i de övriga 
de tolv apostlarna. På en av konsolerna för det ursprungliga 
dopfuntslocket finns ett bomärke, sannolikt bronsgjutarens 
signatur. Dopfunten, som nyligen behandlats utförligt av Åke 
Nisbeth, anses vara utförd i Lübeck. Placerad på en fot av kalk
sten från 1930-talet i koromgången bakom högaltaret. 

Litteratur: Cnattingius 1975; Nisbeth zooi.

Linköping, Domkyrkan 1.

LINKÖPING, S:t Lars
i. Cuppa av ljusgrå kristallinisk kalksten (marmor). Uttöm
ningshål saknas.

Cylindrisk form med skrånande undersida. Höjd 55 cm, 
yttre diameter 98 cm, inre 70 cm, djup 30 cm. Livet dekoreras 
av ett arkadmotiv med tio ristade bågställningar. Utsidan pole
rad, insidan grovhuggen. Översidan skadad genom vittring.

Cuppan är placerad på ett modernt betongfundament i 
långhusets nordvästra del. Den påträffades 1956 under nuva
rande kyrkans golv, där rester av den medeltida kyrkan beva
rats. Cuppan hade använts som byggnadssten, vänd upp och 
ned, under en kormur från en ombyggnad av medeltidskyrkan 
173 6. Den nuvarande kyrkan uppförd 1800-1801.

z. Fragment av huggen sandsten. Troligen från en dop- 
funtsnod. Påträffat i fyllning utanför den södra långhusporta
len vid den ovan nämnda undersökningen 1956. Mått ca 
zo x 11 x i z cm. Den välvda utsidan ornerad med ett flätverks- 
motiv. Invändigt spår av en skålformig fördjupning, troligen 
från ett uttömningshål. Föremålets diameter kan uppskattas till 
minst 3 o cm.

Litteratur: Cnattingius 1963, LSK; Ljungstedt 1994; Lind
qvist zooi, LSK. Linköping, S:t Lars 1.
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LÖT, Memmings härad 
Se Borg.

MO GATA, Hammarkinds härad 
Bevarad (fig. 6o). Av olika kalksten i tre delar. Höjd 102 cm. 
Uttömningshål saknas.

Cuppa, halvsfärisk, av gotländsk kalksten. Höjd 47 cm, ytt
re diameter 82 cm, inre 62 cm, djup 38 cm. Livet dekoreras av 
en fris med 16 upptill spetsigt treklöverbladsbågiga fält. Isvick- 
larna nedsänkta trepass. Upptill profilering med rundstav och
hålkäl.

Skaft, av östgötsk ortocerkalksten. Cylindrisk form med 
mittvulst.

Fot, av östgötsk ortocerkalksten. Formad som en kolonnbas 
med hålkäl och vulst på en kvadratisk platta. Väl utformade 
hörnblad.

Placerad i södra delen av koret.
Säve omtalar 1862 (1869): »En dopfunt av kalksten med 

spetsbågsirater, 1 aln 10 tum vid, 1 aln 1 tum hög«.
Den medeltida kyrkan revs i samband med den nuvarande 

kyrkans uppförande 1842-44.
Litteratur: Reutersvärd 1967; Cnattingius 1975, LSK.

normlösa, Vifolka härad
Delvis bevarad. Två delar, cuppa och skaft, av ljust gulbrun 
sandsten. Uttömningshål saknas.

Cuppa, cylindrisk med skrånande undersida. Höjd 46 cm, 
yttre diameter 70 cm, inre 54 cm, djup 27 cm. Längs överkan
ten 1,5 cm brett kantslag.

Skaft, cylindrisk form.
Försedd med modern fot av kalksten. Placerad i långhusets 

nordvästra del.
Säve uppger 1861 (1864): »Dopfunt, rund, nedåt avspet

sad, av kalksten, 1 aln 4 tum i tvärmått, omkring 18 tum hög. 
Fotstycket fattas «. En ny dopfunt av trä hade anskaffats 1678. 

Den medeltida kyrkan kraftigt om- och tillbyggd 1766. 
Litteratur: Cnattingius 1974, LSK.

Mogata.

Normlösa.
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Endast cuppan bevarad (fig. 13-14). Av rödgrå vätternsand- 
sten. Uttömningshål saknas.

Cylindrisk form med plan undersida. Höjd 3 6 cm, yttre dia
meter 64 cm, inre 5 3 cm, djup 25 cm. Livet indelas av en arkad- 
fris med 11 rundbågar på kopplade, snedräfflade kolonnetter. 
Upptill och nedtill en repstav. I fälten återges fåglar (duvor) sit
tande i träd, eller enbart träd, stående på ett trappstegsformat 
podium. Träden palmett- eller liljeformade. I ett av bågfälten 
mynnar ca 15 cm nedanför cuppans övre kant ett sekundärt, 
dubbelt uttömningshål.

Placerad i korets södra del på modernt fundament i form av 
skaft och fot av tandjärnshuggen grå kalksten.

Nordenskjöld uppger 1875: »Vid Östnässja står i trädgår
den en dopfunt av täljsten med vackra ornamenter; den har till
hört Nässja kyrka, men blev 1820 vid kyrkans ombyggnad såld 
för en spottstyver. Borde återställas till kyrkan«.

Den medeltida kyrkan bevarad men delvis ombyggd.

NÄS S JA, Dals härad

RINGARUM, Hammarkinds härad 
Fragmentarisk. Av gotländsk kalksten. Uttömningshål saknas.

Cuppa, ca 25 cm långt, 13 cm högt och 7 cm tjockt frag
ment av översta delen. Överst profil med hålkäl, därunder 
översta delen av två rundbågiga fält. Cuppan har sannolikt haft 
halvsfärisk form och haft konvexa rundbågiga fält.

Fot, konkavt konisk form. Höjd 30 cm, diameter 42-73 
cm. Slipad yta.

Förvaras i vapenhuset.
Vid en restaurering 1936 påträffades dopfuntsfoten som 

stöd under predikstolens fot. Fragmentet av cuppan påträffa
des samtidigt vid grävning under sakristian. Dopfunten hade 
1663 ersatts av en mässingsfunt.

Murverk från den medeltida kyrkan ingår i den nuvarande,
byggd 1776-77-

Litteratur: S:ta Ragnhilds gilles årsbok 1940, s. 30; Cnat- 
tingius 1971, LSK.

n = @
Fragment av cuppa.

Ringa rum, fot.
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Delvis bevarad. Två delar, skaft och fot av gotländsk kalksten 
med glättade ytor. Uttömningshål saknas.

Skaft, till formen cylindriskt eller svagt koniskt med vulst 
upptill. Höjd 3 8 cm, diameter 40-4 5 cm. På översidan ett svagt 
nedsänkt parti, diameter ca 3 3 cm. Undersidan plan.

Fot, rund, med hålkäl och platt. Höjd 16 cm, diameter 
50-60 cm. Ojämn översida.

Placerade i vapenhuset.
Murverk från den medeltida kyrkan ingår i den nuvarande, 

byggd på 1780-talet.
Litteratur: Nisbeth 1988, LSK.

RYSTAD, Åkerbo härad

RÖK, Lysings härad
Delvis bevarad. Av grå kalksten i två delar. Skaftet ej bevarat. 
Uttömningshål saknas.

Cuppa, halvsfärisk, slät utan dekor. Höjd 40 cm, yttre dia
meter 85 cm, inre 64 cm, djup 2.8 cm. En platt list nedanför 
mynningen. På översidan en rektangulär urgröpning (jfr Heda 
och Skeda). Tydliga spår av huggverktyg. Kantslag överst.

Fot, rund med skråkantprofil och otydlig vulst. Höjd 16 cm. 
Säve uppger 1861 (1864): »En dopfunt av kalksten, skål

formig, slät, i aln 10 tum vid (mellanstycket fattas), förvaras i 
tornrummet«. En ny dopfunt av sten hade anskaffats 1660. 
Den placerades framför altaret och bänkar byggdes på den 
gamla dopfuntsplatsen.

Den medeltida kyrkan revs då den nuvarande uppfördes 
1843.

Rystad.
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SJÖGESTAD, Valkebo härad 
Försvunnen. Av kalksten i tre delar. Cuppan skadad. Dop- 
funtsdelarna låg 1945, då den följande beskrivningen och upp
mätningen gjordes, vid södra kanten av kyrkogården men har 
nu ej återfunnits.

Cuppa, defekt, överdelen bortvittrad. Nuvarande höjd ca 
20 cm, yttre diameter 70 cm. Cylindrisk med skrånande under
sida, avslutad med en vulst. Slät utsida. Uttömningshål saknas.

Skaft, cylindriskt, dekorerat med flätverksmotiv. Uttöm
ningshål, diameter 3-7 cm.

Fot, rund med skråkantsprofil. Uttömningshål, diameter ca 
2-6 cm.

Säve uppger 1861 (1864): »En dopfuntsfot och ett mellan- 
stycke, det senare med slingsirater, av kalksten. Skålen fattas«; 
Nordenskjöld 1875:» Delar av en vacker dopfunt utav tälgsten 
ligga på kyrkogården; på föreningsstycket mellan skålen och 
foten synas ornamenter«. En ny dopfunt av trä anskaffades i 
slutet av 1600-talet.

Av den medeltida kyrkan återstår endast tornets nedre del. 
I övrigt nyuppförd 1862.

Litteratur: Cnattingius 1969, LSK.

Sjögestad.

SKEDA, Hanekinds härad 
Endast cuppan bevarad. Av finkornig gråvit granit. Uttöm
ningshål saknas.

Närmast cylindrisk form med skrånande undersida. Höjd 
60 cm, yttre diameter 78 cm, inre 60 cm, djup 24 cm. Släthug
gen och slipad yta. På översidan grund urgröpning (jfr Heda 
och Rök).

Kompletterad med fot av sandsten efter ritning av arkitekt 
Rolf Bergh 1963 och uppställd i södra delen av långhuset.

Säve uppger 1861 (1864): »På kyrkogården låg en dop
funt, rund och slät, av gråsten, 1 aln 8 tum vid, omkring 1 aln 
djup. Foten saknas«. En ny dopfunt av sten hade anskaffats 
1701.

Den medeltida kyrkan kraftigt ombyggd 1794.
Litteratur: Lindqvist 1965, LSK.

I I

I________

Skeda.
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SKEPPSÅS, Bobergs härad 
Endast cuppan bevarad. Av grå ortocerkalksten. Påbörjat men 
ej slutfört uttömningshål.

Cylindrisk med skrånande undersida. Höjd 37 cm, yttre 
diameter 60 cm, inre 49 cm, djup zz cm. Livet dekoreras av en 
arkadfris med 6 grunda bågfält. Spår av bredeggat järn. Klov ca 
19 cm från översidan.

Kompletterad med fot av kalksten 1930. Uppställd i korets 
nordvästra del.

Cuppan påträffades omkring 191 o i grundmuren till en bod 
i kyrkogårdens nordöstra hörn (rapport 4/10 1911 av S. Cur- 
man, ATA).

Den medeltida kyrkan kraftigt om- och utbyggd på 1700- 
talet.

SKÄNNINGE, G östrings härad 
Endast cuppan bevarad. Av kristallinisk gotländsk kalksten. 
Uttömningshål saknas.

Halvsfärisk form, livet dekoreras av en fris med 15 upptill 
spetsigt treklöverbladsbågiga fält. Höjd 60 cm, yttre diameter 
110 cm, inre 93 cm, djup 43 cm. Överst hålkäl. Ytan är skrov
lig och täckt av mörkgrå patina. Färgrester av rött i hålkälen 
och svart i bågfälten.

Cuppan vilar numera på ett stöd av trä i form av en knippe
pelare. Total höjd 133 cm. Placerad i korets södra del.

Den medeltida kyrkan bevarad.
Litteratur: Reutersvärd 1967.

Skeppsås.

Skänninge.
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SKÄRKIND, Skärkinds härad 
Bevarad (fig. 9-10). Av vatternsandsten i tre delar. Höjd 98 
cm. Centralt uttömningshål.

Cuppa, cylindrisk med skrånande undersida. Höjd 45 cm, 
yttre diameter 73 cm, inre 33 cm, djup 27 cm. Livet dekoreras 
av en arkadfris med 8 rundbågiga arkadfält med fabeldjur. De 
pärlornerade bågarna bärs upp av rafflade kolonnetter med 
enkla kapital. I svicklarna bladornament. Cuppans undersida 
dekoreras av palmetter och pärlornerade bågar. Reliefen ska
dad av flera horisontella sprickor. På ovansidan av cuppans 
kant rester av en ursprunglig inskription. Nu återstår endast 
ordet fecit med stora majuskler.

Skaft, cylindriskt, dekorerat av palmettranka.
Fot, rund med välvd översida. Reliefdekoren visar palmet

ter åtskilda av trekantsfält.
Broocman anför 1760 (s. 365): »Med säkerhet kan man 

säga att Kyrkan, som här står på Kronogrund, är en av de äld
sta i Länet; alldenstund uti henne är i behåll ett stycke av en så 
uråldrig sten=font, att på honom med tydeliga bokstäver stå 
mcc eller årtalet 1200...«. Mandelgren antecknar om dop
funten 1846: »Som den i flera år stått under öppen himmel, så 
äro dessa bokstäver utplånade, men arbetet som kantstycke, 
vittnar om att hava en hög ålder«. Om årtalet påpekar Broman 
1851, att »numera kan det icke urskiljas, emedan dopfunten 
några år stod under bar himmel på kyrkogården, varigenom 
ytan till en del förvittrades och mindre skärvor bortföllo«. 
Samtidigt återger han en teckning, där istället ordet fecit kan 
läsas. Säve uppger isintur 1861 (1864): »En dopfunt, gammal 
och prydlig, som visserligen icke har något årtal ( mcc = 1200) 
på översta plattkanten, utan ordet fecit. Det föregående är 
blott några svårtydda streck«. En ny dopfunt av sten hade 
anskaffats 1679.

Dopfunten är uppställd i den medeltida kyrkans kor, som 
bevarats som gravkapell. Den nuvarande kyrkan uppfördes 
183 4-3 6 på annan plats.

Litteratur. Broocman 1760; Broman 1851; Blomqvist 
1929; Cnattingius 1988, LSK; Hamberg 1990.

Skärkind.

Skärkind, inskription skala 1:10.
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S LAKA, Hanekinds härad
Delvis bevarad (fig. 44). Av ljusgrå ortocerkalksten i två delar, 
skaft och fot. Uttömningshål saknas.

Skaft, närmast cylindriskt med vulst upptill. Skadat. Nuva
rande höjd 40 cm, diameter 30-34 cm.

Fot, formad som en kolonnbas med två vulster och mellan
liggande hålkäl på kvadratisk platta. Höjd 19 cm, diameter 
48-58 cm. Pärlornerade hörnblad av varierande form.

Förvaras i vapenhuset. Osäkert om delarna hör samman.
Foten påträffades vid fornminnesinventeringen 1945 på 

gårdsplanen vid Nylund i Siaka socken, där den tidigare an
vänts som tröskelsten, upp- och nedvänd, till ett uthus. Kyrkans 
inventarieförteckning 1684 uppger funten vara av »Lapide 
pretiosissime«. 170z och 1740 omtalas att funten av sten står 
under orgelläktaren.

Den medeltida kyrkan om- och utbyggdes kraftigt 1781- 
1782.

Litteratur: Lindqvist 1988, LSK.
Siaka.

STORA ÅBY, Lysings härad 
Bevarad (fig. 3-4 samt omslag). Av vatternsandsten i tre delar. 
Höjd 100 cm. Centralt uttömningshål.

Cuppa, cylindrisk, nedtill äggstavslist. Höjd 50 cm, yttre 
diameter 76 cm, inre 53 cm, djup 30 cm. Livet pryds av en 
arkadfris med 8 bågfält med fabeldjur. Pärlornerade bågar, 
runda blomformade kapital. I svicklarna bladornament. Upp
till flätverkslist.

Skaft, cylindriskt, upptill repstav.
Fot, upptill repstav, därefter vulst med fyra utskjutande 

djurskulpturer i hörnen och vilande på en fyrsidig platta. De i 
rundskulptur utförda djurbilderna är svårt skadade. Bäst beva
rad är en vädursbild.

Placerad i korets södra del.
Säve uppger 1861 (1864): »Dopfunt, 1 aln 16 tum hög, 

skålen 1 aln 6 tum vid, med djurfigurer i rundbågar m m«. En 
dopfunt av trä i form av en dopängel omtalas 1763.

Av den medeltida kyrkan återstår tornet medan byggnaden 
i övrigt nyuppfördes 1756-57.

Litteratur. Blomqvist 1929; Hamberg 1990.

Stora Åby.
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Endast cuppan bevarad (fig. 46). Av ljusgrå ortocerkalksten. 
Centralt uttömningshål.

Cylindrisk med skrånande undersida, avslutad med vulst. 
Höjd 46 cm, yttre diameter 66 cm, inre 50 cm, djup 22 cm. På 
livet en heltäckande sammanflätad dekor. Runt mynningen en 
huggen fals. Tydliga spår efter bredeggat järn.

Placerad i korets södra del på skaft och fot av borghamns- 
kalksten, tillverkade 1948 efter ritning av arkitekt Erik Lund
berg. Dopfunten hade 1663 ersatts av en ny stenfunt.

Den medeltida kyrkan bevarad men utvidgad på 1600- och 
1700-talen.

Litteratur: Myrgård 1948.

STRÅ, Dals härad

STYRA, Aska härad
Endast cuppan bevarad. Av ljust gråbrun vatternsandsten. 
Centralt uttömningshål.

Cylindrisk med konkavt skrånande undersida avslutad med 
en vulst. Höjd 52 cm, yttre diameter 72 cm, inre 53 cm, djup 
31 cm. Livet odekorerat, undersidan prydd med breda, runda
de flikar (jfr Åsbo).

Dopfuntscuppan var på 1920-talet uppställd i en trädgård 
vid Öjebro i Herrberga socken. Inköpt av Östergötlands läns
museum i Linköping 1932 (inv.nr 5333:68). Förvaras i det 
s. k. Stenmuseet. Uppges komma från den 1861 rivna kyrkan i 
Styra efter sammanslagningen med Varv.

I i
I i

/ \
I. \

Strå.
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STYR(e)stad, Losings härad 
Bevarad (fig. 58). Av gotländsk kalksten i tre delar. Skador på 
samtliga delar. Höjd 108 cm. Uttömningshål saknas.

Cuppa, halvsfärisk. Höjd 42 cm, yttre diameter 88 cm, inre 
71 cm, djup 3 2 cm. Livet indelas av en fris med 16 upptill rund- 
bågiga fält åtskilda av rundade eller kluvna pilastrar med plat
ta kapital. Överst en tunn repstav.

Fot, i två delar, utan markerad gräns. Formen närmast 
konisk. Upptill en tjock repstav, nedtill vulst och skråkant. 
Dekor i form av 4 upptill rundbågiga åtsnörda fält som utgår 
från vulsten. De släta fälten finpolerade.

Placerad i korets södra del.
Säve uppger 1862 (1869): »I kyrkan en stor Dopfunt, 1 aln 

12 tum vid; ligger i tornskrubben«.
Den medeltida kyrkan riven och ersatt av den nuvarande 

1782.
Litteratur: Nisbeth 1965, LSK; Reutersvärd 1967.

SVANSHALS, Lysings härad 
Bevarad (fig. 5-8). Av ljust brungrå vatternsandsten i två delar. 
Höjd 90 cm. Centralt uttömningshål, diameter ca 3 cm. ISHM 
(inv. nr 3014).

Cuppa, cylindrisk med skrånande undersida avslutad med 
en vulst. Höjd 54 cm, yttre diameter 70 cm, inre 54 cm, djup 
25 cm. Livet indelat genom en arkadfris med 7 bågställningar 
med pärlornerade bågar, tredelade pilastrar och cirkelrunda 
kapital med blomornament. I svicklarna bladornament. I båg- 
fälten olika fabeldjur. Undersidan ornerad med palmetter 
inskrivna i pärlprydda rundbågar.

Skaft och fot i ett stycke. Skaftet cylindriskt, ornerat av en 
ranka genomdragen av en vågrät stav. Foten kupolformad med 
repstav nedtill och prydd med kopplade rankor, åtskilda av tre
kantiga flikar.

Säve uppger 1861 (1864): »I parken vid herr Axel Dick
sons egendom Kyleberg står en dopfunt, 1 1/2 aln hög, med 
djurfigurer i rundbågar, troligtvis kommen från Svanshals kyr
ka«. - » Denna dopfunt har av Herr Dickson blivit insänd som 
gåva till Statens Historiska Museum 1862«. Dopfunten hade 
på 1660-talet ersatts av en ny stenfunt.

Den medeltida kyrkan kraftigt om- och utbyggd 1844-45 •
Litteratur: Roosval 1917; 1918; Hamberg 1990.

%ł2ZZ233ł2ZZ2222552Z2222i2222

Styr(e)stad.

Svanshals. Efter Roosval 1918.
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SÖDERKÖPING, Drothem 
Endast cuppan bevarad. Av grovkristallinisk rödgrå gotländsk 
kalksten. Uttömningshål saknas.

Halvsfäriskt form, åttasidigt facetterad. Höjd 35 cm, yttre 
diameter 70 cm, inre 56 cm, djup 2.3 cm. Tydliga spår av bred- 
eggat verktyg. Uttömningshål saknas.

Cuppan försågs 1949 med skaft och fot av ljusgrå kalksten. 
Placerad i den bevarade medeltidskyrkans kor.

Save omtalar 1862 (1869): »Dopfunts-skål av täljsten, 
i aln 5 tum vid och 14 tum hög, slät och utan figurer.«

Litteratur: Ulander 1922; Cnattingius 1974,

SÖDERKÖPING, S:t Laurentii (S:t Lars)
Endast cuppan bevarad (fig. 63 ). Av sannolikt gotländsk kalk
sten. Uttömningshål bör saknas (cuppan nu fylld med sand som 
underlag för dopfatet).

Halvsfärisk form. Höjd 40 cm, yttre diameter 87 cm, inre 
60 cm. Upptill profil med rundstav och hålkäl. Livet indelas av 
en fris med 17 upptill spetsigt treklöverbladsbågiga fält. I svick- 
larna rosetter. Målad i granitimitation, bågfälten mörkare.

Kompletterad 1975 med fot av kolmårdsmarmor. Placerad 
i mittskeppet, söder om predikstolen.

Mandelgren noterar 1846: »Dopfunt från katolska tiden«; 
Säve 1862 (1869): »En Dopfunt av kalksten, 1 aln 22 tum 
bred, 16 tum djup, står i norra sidoskeppet«.

Den medeltida kyrkan bevarad.
Litteratur: Ulander 1922; Reutersvärd 1967.
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TINGSTAD, Lösings härad 
Bevarad (fig. 27-31). Av gotländsk sandsten i två delar. Höjd 
86 cm. Centralt uttömningshål (nu igenfyllt). I SHM (inv. nr 
7983).

Cuppa, cylindrisk med skrånande undersida. Höjd 54 cm, 
yttre diameter 76 cm, inre 62 cm, djup 40 cm. På livet figur
reliefer: Bebådelsen, Marias och Elisabets möte, Jesu födelse, 
Konungarnas tillbedjan, Konungarnas dröm samt Mikaels 
strid med draken. Undersidan upptill rutmönstrad, nedtill vin
kelband. Spridda spår av vit färg. Ärgspår upptill inuti cuppan. 
Skador i form av flera horisontella sprickor.

Fot, upptill med rund vulst, nedtill fyrsidig. I hörnen sittan
de manliga figurer, däribland aposteln Petrus med sitt attribut. 
Mellan dem en kyrkoexteriör, ett flätverksornament samt våg- 
bandsornamentik.

Mandelgren beskriver 1846 dopfunten och antecknar vida
re: »har blivit sönderspräckt då man för 2ne år tillbaka tjärade 
kyrkan, emedan den då begagnades att deri stöta den blyerts, 
som blandades i tjäran«. Säve uppger 1862 (1869): »En rikt 
ornerad Dopfunt. Skålen är 1 aln 7 tum vid och 21 tum hög. 
Fotens och skålens bilder ses å förestående figurer«. Dopfunten 
inköptes av SHM 1886. En kopia av dopfunten finns sedan 
1961 i kyrkan.

Den medeltida kyrkan bevarad. Tornet från 1769.
Litteratur: Roosval 1917; Nisbeth 1961, LSK; Eriksson 

1989.

TORPA, Ydre härad
Delvis fragmentarisk. Av ortocerkalksten i tre delar. Centralt 
uttömningshål.

Cuppa, fragment. Höjd ca 20 cm, bredd ca 5 3 cm. Cuppans 
form har varit cylindrisk med skrånande undersida avslutad av 
vulst. Uttömningshålet omges av ett finhugget parti, format 
som ett malteserkors. Av cuppans liv återstår även ett ca 17 cm 
högt, 31 cm långt och 10 cm tjockt fragment.

Skaft, cylindriskt. Höjd 20 cm, diameter 3 5 cm.
Fot, rund översida med vulst, nedtill fyrsidig platta. Från 

plattan höjer sig på varje sida två halvcirkelformade fält. I hör
nen smala »sporrar«.

Placerad i den nuvarande senmedeltida stenkyrkans norra 
korsarm. Återanvänt virke visar att den äldsta medeltidskyrkan 
utgjorts av en träkyrka.

Litteratur: Cnattingius 1972, LSK; Borg 2002.

Tingstad.

0

Torpa.
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VADSTENA, S:t Per
i. Fragment av en dopfunt, påträffat vid utgrävning 1961 av 
resterna av en äldre sockenkyrka, belägen norr om platsen för 
den senmedeltida stadskyrkan S:t Per.

2. Bottenparti av dopfuntscuppa av troligen östgötsk orto- 
cerkalksten. Uttömningshål saknas. Utvändig dekor av 1 o kon- 
vexa fält. Insidans mitttparti släthugget med bredhacka. Nuva
rande höjd 15 cm, diameter ca 80 cm.

Dopfuntsfragmentet nu utställt i det s. k. Rödtornet, vilket 
har ingått i den senmedeltida tegelkyrkan. Kyrkan revs 
18 29-31 och delar av kyrkobyggnaden ingår i den på samma 
plats uppförda skolbyggnaden. Dopfuntsfragmentet påträffat i 
samband med grävning utanför Rödtornet 1970.

Litteratur: I. Anderson 197z; Bäck 1978.

VINNERSTAD, Bobergs härad 
Delvis bevarad (fig. 45). Två delar, cuppa och skaft, av olika 
stenmaterial. Uttömningshål saknas.

Cuppa, av vätternsandsten. Höjd 49 cm, yttre diameter 78 
cm, inre 59 cm, djup z6 cm. Cylindrisk med skrånande under
sida, avslutad med en smal vulst. Livet dekoreras av 16 stora 
sammankopplade kors i form av kryckkors med kvadratiskt 
mittparti. Korsen åtskiljs av pilastrar med vertikala räfflor. 
Överst en pärlbård i plattrelief, avbruten på ett ställe av en ris- 
tad runa, M, som betecknar man eller människa. Svarta färg
rester på korsen, i de nedsänkta fälten rött.

Skaft, av ortocerkalksten. Cylindriskt, upptill och nedtill 
något skrånande, på mitten en vulst. Höjd 13 cm, diameter 3 5 
cm.

Placerad i södra sidoskeppet på nytillverkad fot.
På ett foto från början av 1900-talet (fig. 45) ses en frag

mentarisk fot, som sedan tycks ha försvunnit. Mandelgren 
avbildar dopfunten efter sitt besök i kyrkan 1846 med en enkel 
skråkantad fot (11: Fig. 893 ), vilket dock sannolikt är en efter- 
rekonstruktion. Säve omtalar dopfunten 1861 (1864) som: 
»En Dopfuntskål med korssirater i vapenhuset«. Dopfunten 
hade 1660 ersatts av en ny stenfunt.

Den medeltida kyrkan bevarad men utbyggd i söder 1897.
Litteratur: Cnattingius 1964, LSK; Lindqvist 1997, LSK.

Vadstena 2.
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Vinnerstad.
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VRETA KLOSTER, Gullbergs härad 
Delvis bevarad (fig. 56). Två delar, cuppa och fot, av olika 
kalksten. Höjd no cm. Uttömningshål saknas i cuppan.

Cuppa, av gotländsk kalksten. Fyrpassformad. Höjd 54 cm, 
yttre diameter 90 cm, inre 70 cm, djup 30 cm. De nedåt av
smalnande loberna dekoreras av sammanlagt 16 rundbågiga 
konvexa fält. Upptill hålkälsprofil. Polerade ytor. Invändigt 
musselformad botten. En spricka går från mynningen till bot
ten på ena sidan.

Fot, av ortocerkalksten, numera två delar. Övre delen med 
vulst närmast cuppan ursprunglig. Nedre delen nyhuggen om
kring 1917. Den ursprungliga delen har uttömningshål. Tydli
ga spår av bredeggat järn, ej polering.

Placerad sedan 1917 i norra tvärskeppet i den medeltida 
kyrkans äldsta del. Dopfunten hade 1661 ersatts av en mäs- 
singsfunt.

Litteratur: Curman-Lundberg 1935; Reutersvärd 1967; 
Tagesson 1993, LSK.

Vreta.
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VÄDERSTAD, Göstrings härad 
Bevarad. I tre delar av olika kalksten. Höjd 95 cm. Uttöm- 
ningshål saknas.

Cuppa, av gotländsk kalksten. Halvsfärisk form. Höjd 45 
cm, yttre diameter 92. cm, inre 72. cm, djup 2.6 cm. Livet deko
reras av 17 rundbågiga konvexa fält, överst hålkälsprofil. Pole
rad yta. På ovansidan två ca 7 cm djupa hack mitt emot varand
ra. Sprickor i ytan ifyllda med lagningsmassa.

Skaft, av ortocerkalksten, cylindriskt med vulst upptill.
Fot, av ortocerkalksten, rund med vulst upptill. Både skaft 

och fot visar behuggning med tandat järn.
Placerad i långhusets nedre del i den nuvarande, 18x6-37 

uppförda kyrkan.
Säve uppger 1861 (1864): »Dopfunt av kalksten, skålen 

rund och kupig med smala ovala facetter, 1 1/4 aln hög ligger 
på kyrkogården«. 18x8 sammanslogs Väderstad och Harstad 
med gemensam kyrka i Väderstad. Dopfunten bör eftersom den 
påträffades på kyrkogården ha tillhört Väderstads gamla kyr
ka. Den hade dock, vilket också gäller Harstads dopfunt (se 
Klockrike), redan 1660 ersatts av en ny.

Litteratur: Reutersvärd 1967; Cnattingius 1970, LSK.

VÄSTRA ENEBY, Kinda härad 
Dopfuntsfot av grå kalksten. Uttömningshål saknas.

Rund, upptill konisk. Höjd x6 cm, diameter 43-71 cm. Fle
ra sprickor i stenen. Används, upp- och nedvänd, som träd
gårdsbord, vilande på en ca 15 cm hög cylindrisk fot av granit 
i Slycke, x km sydväst om kyrkan.

Den medeltida kyrkan revs i samband med den nuvarandes 
uppförande 1778-80. Gården i Slycke beboddes under 1700- 
talet av bl. a. prosten Ekerman.

Litteratur: Cnattingius 1979, LSK.

Väderstad.

Västra Eneby.
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VÄSTRA HARG, Vifolka härad 
Delvis bevarad. Av rödgrå vätternsandsten. Foten saknas. 
Centralt uttömningshål.

Cuppa och skaft i ett stycke. Höjd 48 cm, yttre diameter 74 
cm, inre 60 cm, djup zz cm. Cylindrisk med skrånande under
sida, vilken fortsätter i en vulst och därefter vidgar sig kupol
format. Polerad yta, även invändigt. Det smala uttömnings- 
hålet omges av ett nedsänkt parti.

Placerad i korets södra del på ett ca zy cm högt podium av 
granit.

Den medeltida kyrkan riven i samband med den nuvarande 
kyrkans uppförande 1814-15.

Litteratur. Cnattingius 1970, LSK.

VÄSTRA HUSBY (?), Hammarkinds härad 
Bevarad. Av sandsten i två delar. Höjd 90 cm. Centralt uttöm
ningshål.

Cuppa, cylindrisk med skrånande undersida avslutad med 
en vulst. Höjd 47 cm, yttre diameter 73 cm, inre 55 cm, djup 
z8 cm. Slät, odekorerad.

Fot, rund, avsmalnande uppåt. Närmast under cuppan ur
sprungligen fyra huvuden i rundskulptur. Två av dem, ett män- 
niskohuvud och ett djurhuvud, bevarade.

Dopfunten påträffades nergrävd i trädgården till Karlsborg 
utanför Söderköping och förmodades ha tillhört S:t Ilians kyr
ka. Troligare är att den kommer från närbelägna Västra Husby 
kyrka, vars dopfunt fanns kvar ännu på i8zo-talet och be
skrivs som: »En rund dopfunt av Tälgsten: höjden 1 aln 3 tum, 
diametern 1 aln 4 tum och lodräta centraldjupet i/z aln. På pie
destalen äro 4 huvuden skulpterade« (Widegren i8z8, Rättel
ser 3 ). Uppgiften 3 tum kan vara ett tryckfel för 13 tum. Där
med skulle måttangivelserna stämma bra med den påträffade 
dopfunten (se Kjellgren a.a.).

Skänkt 1964 av Göta kanalbolag till Östergötlands läns
museum i Linköping. Nu utlånad till Tomaskyrkan i Linköping 
(Medl. fr. Östergötlands läns museum 1996, s. 35 ).

Den medeltida kyrkan i Västra Husby revs i samband med 
att den nuvarande kyrkan uppfördes 1816-17.

Litteratur: Kjellgren 1998.

Västra Harg.
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Västra Husby (?).
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VÄVERSUNDA, Dals härad 
Delvis bevarad (fig. 48). Av ortocerkalksten i två delar. Skaftet 
saknas. Centralt uttömningshål.

Cuppa, cylindrisk med tämligen plan undersida. Höjd 27 
cm, yttre diameter 64 cm, inre 50 cm, djup 20 cm. Livet deko
reras av 6 nedsänkta halvcirkelformiga fält åtskilda av gaffel
kors. Upptill bred list. Tydliga spår av bredeggat verktyg.

Fot, överst vulst och kort cylindriskt parti, därefter svällan
de parti och cylindrisk avslutning.

Skaftet av kalksten tillverkat 1947 liksom det 17 cm höga 
och 95 cm breda podiet. Dopfuntens totala höjd är numera ca 
9 5 cm. Placerad i långhusets nordöstra del.

Den medeltida kyrkan bevarad. Dopfunten hade 1660 
ersatts av en ny stenfunt.

YXNERUM, Skärkinds härad 
Delvis bevarad. Två delar, cuppa och fot, av olika stenmaterial. 
Uttömningshål saknas.

Cuppa, av gotländsk kalksten, närmast cylindrisk med skrå- 
nande undersida. Höjd 42 cm, yttre diameter 75 cm, inre 58 
cm, djup 30 cm. Polerad utsida. Insidan har överst en fals, ca 
i cm bred och 0,5 cm djup. Bottnen är starkt vittrad.

Fot, av ortocerkalksten. Rund, med två vulster, nedtill vid
gande. Tydliga huggspår.

Kompletterad med skaft av ortocerkalksten. Placerad i lång
husets sydöstra del.

Nordenskjöld uppger 1877: »Ute på backen nedanför skol
huset ligger en enkel dopfunt av rödkalksten utan någon skulp
tur. Den alldeles släta skålen håller i inre diametern 2 fot, ran
den är 3 tum tjock och djupleken utgör 9 tum. Mellanstycket är 
av blåaktig kalksten med 1,5 f. diameter. Den befintliga foten 
har ingen motsvarande fördjupning: det tyckes fattas ett 
stycke«.

Den medeltida kyrkan riven i samband med den nuvarandes 
uppförande 1802.

Väversunda.

1

Yxnerum.
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Å, Björkekinds härad
Bevarad (fig. 39-41). Av grågrön kolmårdsmarmor i fyra 
delar. Höjd 97 cm. Uttömningshål saknas.

Cuppa, närmast cylindrisk form med skrånande undersida. 
Höjd 39 cm, yttre diameter 73 cm, inre 60 cm, djup 2.7 cm. 
Polerad yta. På undersidan urtag för mellanstyckets 4 skulp
terade huvuden. På uttömningshålets plats en mindre grop, dia
meter ca 3 cm.

Mellanstycke, höjd ca 10-13 cm, bestående av vulst med 4 
hörnvis placerade huvuden: man med halvlångt hår och krona, 
grimaserande varelse med stora hängande öron, de två övriga 
utgörs likaså av maskaroner men är skadade eller delvis ofull
bordade. I vulsten under huvudena urtagningar för kolonnetter, 
som nu saknas.

Skaft, cylindriskt. Höjd 34 cm.
Fot, höjd 14 cm, i plan rund med fyra rundade utskott. 

Överst vulst med urtagningar för de tidigare nämnda, nu sak
nade kolonnetterna.

Placerad i korets södra del.
Sä ve omtalar 18 6 2. (18 69):» Dopfunt av Kolmordsmarmor, 

i aln 13 1/2. tum hög, skålen 1 aln 5 tum vid«; Nordenskjöld 
uppger 1870-71: »Den vackra dopfunten av grönådrig mar
mor med 4 djurhuvuden nedanför skålen eller ovanför mittel- 
stycket stod ännu i vapenhuset i st. för i kyrkan, där den alltid 
skall pryda sin plats«. Även Eric Ihrfors omnämner något sena
re dopfunten i handskriften Ostrogothia Sacra och komplette
rar sin beskrivning med en teckning (ATA).

Den medeltida kyrkan övergavs då den nuvarande uppför
des 1845-46 men står kvar som ruin.

ÅSBO, Göstrings härad
Bevarad (fig. 50). Av gråbrun vatternsandsten i tre delar. Höjd 
100 cm. Centralt uttömningshål.

Cuppa, cylindrisk med skrånande undersida avslutad med 
en vulst. Höjd 50 cm, yttre diameter 68 cm, inre 53 cm, djup 
30 cm. Slätt, odekorerat liv. Undersidan ornerad med breda, 
rundade flikar (jfr Styra). Ojämn och randad yta. Målningsres- 
ter upptill i form av en sekundär draperimålning i svart och vitt. 
Dopfunten i övrigt samtidigt målad i grått.

Skaft, cylindriskt.
Fot, överst smal vulst, därefter hålkäl, bredare vulst med 

volutformade hörnblad samt nederst fyrsidig platta.
Placerad i korets södra del.
Säve uppger 1861 (1864): »I sakristian förvaras en dop

funt av täljsten 1 1/2. aln hög, rund och slät, med fyrkantigt ut
arbetad fot«.

Den medeltida kyrkan kraftigt om- och tillbyggd på 1700- 
talet.

Litteratur: Blomqvist 192.9, s. 120; Malmqvist 1966.

Åsbo.
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Endast cuppan bevarad (fig. 55). Av ortocerkalksten. Centralt 
uttömningshål.

Fyrpassformad med rakt liv, undersidan skrånande. Höjd 
40 cm, yttre diameter 74 cm, inre 60 cm, djup 28 cm. I svick- 
larna förkroppningar med skulpturer: 1. Man i helfigur, klädd i 
mantel, som lämnar fotterna fria. Tydlig krona med liljeforma- 
de spetsar. - 2-3. Manshuvuden med halvlångt lockigt hår. 
Kronliknande partier ovanför huvudena men ej markerade spet
sar. - 4. Huvud med glosögon, möjligen med utsträckt tunga. 
Cuppans insida är grovt huggen, utsidan slät och polerad.

Nu placerad i södra delen av koret på ny fot. 1657 beslöts 
på sockenstämma, att funten skulle flyttas »fram i kyrkan« och 
att bänkar skulle byggas där den stått. Den ersattes 1690 av en 
ny dopfunt av sten.

Den medeltida kyrkan bevarad.
Litteratur: Bonnier & Ullén 1998, LSK.

ÖRBERGA, Dals härad

Örberga.

ÖSTRA eneby, Norrköping 
Bevarad (fig. 24-26). I två delar av olika stenmaterial. Höjd 85 
cm. Centralt uttömningshål endast i foten.

Cuppa, av ljusgrön och svart kolmårdsmarmor. Fyrpassfor
mad med rakt liv med rundad undersida. Höjd 50 cm, yttre dia
meter 87 cm, inre 66 cm, djup 32 cm. Runt livet 8 stickbågiga 
arkader med kolonner med höga baser och kapital. Kolonn
skaften ibland rafflade. Reliefscenerna i arkadfälten utgörs av:
- i. Gud med korsgloria samt Adam och Eva vid kunskapens 
träd. - 2. Syndafallet. - 3. Gud talar till Adam och Eva.
- 4. Utdrivandet ur paradiset. - 5. Adam och Eva får kläder.
- 6. Adam och Eva i arbete.-7. Abels och Kains offer. - 8. Bro
dermordet. På cuppans undersida växtornament. Polerad yta.

Fot, av gotländsk sandsten, starkt vittrad. Höjd 3 5 cm, dia
meter 45-60 cm. Oregelbunden konisk form med vulster upp
till och nedtill. Nedanför den övre vulsten 4 utskjutande odjurs
huvuden bitande i ormar. Mellan två av dem avbildas i plattre
lief ett kattdj urshuvud, från vars mun utgår de ormar, som sam
manbinder det med de större odjurshuvudena. Ormarnas 
huvuden finns på de båda andra sidofälten.

Dopfunten skänktes 1878 till Statens Historiska Museum 
(inv.nr 6263) men återfördes 1950 till kyrkan och är nu pla
cerad i sydöstra korsarmen. En avgjutning av dopfunten inför
livades 1920 med Linköpings museums avdelning för kyrklig 
konst, då i domkyrkan. En dopfunt av trä hade 1719 ersatt den 
medeltida dopfunten.

Den medeltida kyrkan bevarad. Förlängd åt väster på 1700- 
talet.

Litteratur: Roosval 1917; Nisbeth 1995, LSK.

Östra Eneby.
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ÖSTRA NY, B j ör ke kinds b ärad 
Fragmentarisk. Av grå kalksten. Skaftet saknas. Centralt 
uttömningshål.

Cuppa, bottenparti. Höjd 19-22 cm, yttre diameter 75 cm, 
inre 5 5 cm, djup ca 11 cm. Halvsfärisk form, godronnerad. Ut- 
tömningshålets diameter ca 7 cm.

Fot, höjd 16 cm, diameter 41-45 cm. Rund med hålkäl upp
till. Uttömningshål med diameter motsvarande cuppans.

Fragmenten är placerade på golvet vid predikstolen. De 
återfanns 1927 i en stensamling på prästgårdens tomt. Säve 
uppger 1862(1869): » Dopfunt (skålen förstörd, 1 aln vid och 
8 1/2 tum hög) samt foten 23 tum vid och 7 tum tjock (funnen 
i gödselstaden uti Prästgården!)«.

Den medeltida kyrkan kraftigt om- och tillbyggd 1821-22.

Östra Ny.

ÖSTRA ryd, Skärkinds härad 
Bevarad (fig. 61). Av gotländsk kalksten i tre delar. Höjd 107 
cm.

Cuppa, av närmast halvsfärisk form. Bottenpartiet skadat 
och ersatt med konststen. Höjd ca 54 cm, yttre diameter 96 cm, 
inre 75 cm, djup 35 cm. Livet dekorerat med 16 rundbågiga 
arkadfält, vardera med en en sexbladig rosett, inskriven i en cir
kel. 14 av ornamenten i upphöjd och 2 i nedsänkt relief. Överst 
en hålkäl.

Skaft, närmast cylindriskt, med vulst upptill. Nedtill vid
gande och övergående utan egentlig markering i fot.

Fot, låg, konisk med konkav profil.
Placerad i korets norra del. Dopfunten hade 1683 ersatts av 

en mässingsfunt.
Den medeltida kyrkan om- och utbyggd 1775-77.

Östra Ryd.

BESKRIVANDE KATALOG ÖVER DE MEDELTIDA DOPFUNTARNA II 7





Litteratur

Många av kyrkorna i Östergötland har beskrivits i kyrkovägledningar, utgiv
na av Linköpings stifts kyrkobeskrivningskommitté i serien Linköpings stifts 
kyrkor. Dessa markeras i den beskrivande katalogen över de medeltida dop
funtarna ovan med förkortningen LSK efter författarnamnet och ingår inte i 
den följande litteraturförteckningen.

Anderson, Iwar, 1972., Vadstena gård och kloster.
Andersson, Aron och Unnerbäck, R. Axel, Strängnäs domkyrka II:2, Inred

ning. Sveriges Kyrkor, vol. 176.
Blomqvist, Ragnar, 19x9, Studier i Smålands romanska stenkonst.
Bonnier, Ann Catherine, 1996, »Kyrkorna i Dals härad. Några av landets äld

sta kyrkor«, i Kyrka i bruk, Östergötland 1996.
Bonnier, Ann Catherine, 2003, »Medeltidens kyrkor«, i Östergötland-Land

skapets kyrkor. Sockenkyrkorna - kulturarv och bebyggelsehistoria, RAÄ. 
Under tryckning.

Borg, Raine, 2002, Smålands medeltida dopfuntar. Diss.
Bramer Solhaug, Mona, 2000, Middelalderens döpefonter i Norge. Diss. 
Broman, Jacob Gabriel Axel, 1851, Om Skärkinds socken.
Broocman, Carl Fredric, 1760, Beskrifning öfwer the i Öster-Götland befint- 

lige städer, slott, soknekyrkor, soknar, säterier, öfwerofficers-boställen, jern- 
bruk och prestegardar, med mera.

Brunius, Carl Georg, 1851, Konstanteckningar under en resa 1849.
Bäck, Torsten, 1978, Datering av det äldsta Vadstena.
Cnattingius, Bengt,1942, »Den äldsta domkyrkans dopfunt?«, i Glimtar från 

Östergötlands museum, II.
Curman, Sigurd och Lundberg, Erik, Vreta klosters kyrka. Sveriges Kyrkor, 

vol. 43.
Dahlberg, Markus, 1998, Skaratraktens kyrkor under äldre medeltid. Skrifter 

från Skaraborgs länsmuseum. Nr 28. Diss.
Fåhraeus, Fredrik, 1974, Dopfuntarna, deras tillbehör och placering på Got

land under medeltiden. En inventering. Diss.
Haastrup, Ulla, 1995, »Bemalede romanske döbefonte i det middelalderlige 

Danmark«, i hikuin, 1995:22.
Haastrup, Ulla, 2003, »Var al romansk stenskulptur i Danmark oprindelig 

bemalet?«, i Romanske stenarbejder 5.



Hallbäck, Sven Axel, 1971, »Medeltida dopfuntar i Skaraborg«, i Medeltids
studier i Västergötland. Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 
1971-72.

Hallbäck, Sven Axel, 1978, Medeltida dopfuntar i västra Sverige.
Hamberg, Agneta, 1990, Bestiarius och fabeldjursfuntarna. Dupl. Institutio

nen för konstvetenskap, Stockholms universitet.
Hansen, Berit Als, 1995, » Arkaeologiske spor efter döbefontens placering i kir

kerummet gennem middelalderen«, i hikuin, 1995:22.
Holmbäck, Åke & Wessen, Elias, 1933-40, Svenska landskapslagar tolkade 

och förklarade för nutidens svenskar.
Janse, Otto,1906, Medeltidsminnen från Östergötland.
Karlsson, Jan O. M., 1983, » Varnhemsgruppen - westfalisk arkitektur i Väs

tergötland«, i Imagines medievales. Studier i medeltida ikonografi, arkitek
tur, skulptur, måleri och konsthantverk. Acta universitatis Upsalienses. Ars 
suetica 7.

Karlsson, Lennart, 1976, Romansk träornamentik i Sverige. Acta Universita
tis Stockholmiensis. Stockholm Studies in History of Art 27. Diss.

Karlsson, Lennart, 1981, »Slöjfemotivet i Sverige under missionsskedet«, i 
Romanske stenarbejder 1.

Karlsson, Lennart, 1989, »Tradition och förnyelse«, i Romanske stenarbejder 
4-

Kathol, Benny, 1997, »Byggnadssten i Östergötlands län«, i Natursten i bygg
nader. Östergötlands län. RAÄ.

Kolstrup, Inger-Lise, 1984, »Physiologus- og bestiariefremstillinger i den 
romanske stenskulptur«, i Romanske stenarbejder 2.

Landen, Anette, 1993, » Dopfuntar så in i Norden «, i Kulturmiljövård 5/1993.
Lindblom, Andreas, 1921, Askeby kyrka. Sveriges Kyrkor, vol. 13.
Lindgren, Mereth, 1989, »Mäster Arcadius' stenmästarverkstad i Östergöt

land«, i Romanske stenarbejder 4.
Ljungstedt, Sune, 1973, »Michael Hacke och 1600-talets stenhuggarkonst i 

Östergötland«, i Östergötland 1976.
Ljungstedt, Sune, 1976, »De gåtfulla dopfuntarna «, i Linköpings stifts julbok 

1976.
Ljungstedt, Sune, 1994, »Den medeltida dopfunten i Asby kyrka«, i Stånka 

och stylus, 1994.
Ljungstedt, Sune, 1996, »Dopfuntar och andra verk av Michael Hacke«, i 

Kyrka i bruk, Östergötland 1996.
Ljungstedt, Sune, 1997, »Något om stenbrytning i arkivaliska källor«, i 

Natursten i byggnader. Östergötlands län. RAÄ.
Lovén, Christian, 2000, »Östgötalagens bestämmelse om kyrkobygge«, i 

Historisk tidskrift, 2000.
Mandelgren, Nils Månsson, 1889, Förteckning på de af N. M. Mandelgren 

samlade studier, teckningar och utkast till Atlas till Sveriges Odlings-Histo- 
ria som skänkts till Lunds Kongi. Universitet.

Malmquist, S, 1966, Ur Åsbo sockens hävder.
Myrgård, David, 1948, Ur Strå kyrkas historia.
Neill, Tom och Lundberg, Stig, 1994, »Förnyad diskussion om Eskilstunakis- 

torna«, i Fornvännen 1994/3.
Nisbeth, Åke, 1963, Björsäters kyrka. Kyrkor i Östergötland, Bankekinds 

härad. Sveriges Kyrkor, vol. 99.

120 LITTERATUR



Nisbeth, Åke, 2001, »Dopfunt«, i Linköpings domkyrka III. Sveriges Kyrkor, 
vol. 225.

Nordenskjold, Carl Fredrik, 1875, »Östergötlands minnesmärken«, i Öster
götlands Fornminnesförenings tidskrift, Nr 1. - Senare publicering av 
»Östergötlands minnesmärken« avsnittsvis i Östergötlands fornminnes
förenings tidskrift och Meddelanden från Östergötlands fornminnes- och 
museiförening, 1920-47.

Nordström, Folke, 1984, Mediaeval Baptismal Fonts. An Iconographical 
Study. Acta Universitatis Umensis. Umeå Studies in the Humanities 6.

Reutersvärd, Oscar, 1967, Paradisets källa och de gotländska »paradis funtar- 
na«. Ett bidrag till studiet av vattensymboliken på de medeltida dopfuntar
na. N. M. Mandelgren, Atlas till Sveriges odlingshistoria. Tilläggshäfte VI.

Reuterswärd, Patrik, 1982, »The Forgotten Symbols of God «, i Konsthistorisk 
tidskrift, Vol. LL3, 1982.

Roosval, Johnny, 1915, »Om fabeldjursfuntar«, i En bok om Östergötland. 
Utg. av A. Trolle.

Roosval, Johnny (utg.), 1917, Dopfuntar i Statens Historiska Museum.
Roosval, Johnny, 1918, Die Steinmeister Gottlands.
Rörby, Gunnar, 1982, Medeltida kyrkor i Östergötland tecknade av Elias 

Brenner och Johan Fredrik Kock.
Strömbom (Boström), Ragnhild, 1942, »Calcarius«, i Konsthistorisk tidskrift 

XII:i942.
Svanberg, Jan, 1995, »Stenskulptur«, i Den romanska konsten. Signums 

svenska konsthistoria 3.
Save, Per Arvid, 1864, »Utdrag af Antiqvitets-Intendenten P. A. Säves afgivna 

berättelse för år 1861«, i Antiqvarisk Tidskrift för Sverige, Nr 1.
Save, Per Arvid, 1869, »Utdrag af Antiqvitets-Intendenten P.A. Säves afgifna 

berättelse för år 1862«, i Antiqvarist Tidskrift för Sverige, Nr 2.
Tynell, Lars, 1913-21, Skånes medeltida dopfuntar.
Ulander, Hugo, 1922, S:t Laurentii och S:t Drottens kyrkor.
Ullén, Marian, 1987, »Murverksbeskrivning«, i Linköpings domkyrka I. Sve

riges Kyrkor, vol. 200.
Ullén, Marian, 1987, »Stenskulptur«, i Linköpings domkyrka I. Sveriges Kyr

kor, vol. 200.
Ullén, Marian, 1992, »De romanska målningarna i Lannaskede kyrka«, i Frän 

romanik till nygotik. Studier i kyrklig konst och arkitektur tillägnade Evald 
Gustafsson.

Vellev, Jens, 1984, »De islandske Physiologus-billeder og den romanske sten
skulptur«, i Romanske stenarbejder 2.

Widegren, Per David, 1817-19, Försök till en ny beskrifning öfver Östergöth- 
land, I-II.

Förkortningar
ATA Antikvarisk-topografiska arkivet, RAÄ.
LSK Linköpings stifts kyrkor, vägledningar utgivna av Linköpings stifts 

kyrkobeskrivningskommitté 
RAÄ Riksantikvarieämbetet 
SHM Statens Historiska Museum
SvK Sveriges Kyrkor, konsthistoriskt inventarium, RAÄ

LITTERATUR I 21





SUMMARY

Östergötland’s medieval 
baptismal fonts 
- an art-historical overview

by Marian Ulien

Over seventy medieval baptismal fonts are known from Östergötland. 
Of these, only 31 are fully preserved while the rest survive in more or 
less fragmentary state (cf. Katalog). The medieval parishes numbered 
just over 150, which means that we lack information for half of the 
area’s medieval fonts (fig. 1). By comparison to surrounding districts 
in Götaland, this total of surviving medieval fonts is remarkably low. 
A great number of the medieval fonts were considered unfashionable 
already in the latter half of the 17th century, and were replaced by new 
stone fonts, manufactured locally. Some of the old fonts were placed 
out of sight or received a new function (fig.43, 57), others were demol
ished for use as building material. During the 20th century, however, 
rediscovered medieval fonts have been returned to their church interiors.

The art-historical overview presents a stylistic and chronological 
grouping of the fonts and special iconographical motifs, as also a dis
cussion of different stylistic impulses. In the following summary, only 
the basic groups are presented.

The Romanesque picture fonts
Even in relation to the poor survival of fonts, the Romanesque exam
ples are few, and less than a dozen are picture fonts (fig. 66). On the 
basis of their form and decoration, these can be separated into three 
groups. Two of these groups have already in previous research been 
linked to two regionally different anonymous masters or workshops, 
namely “Bestarius” (fig. 3-10; 66:1) and “Arcadius” (fig. 15-Z3; 
66: 2). Common to both is the use of sandstone from the SE hinterland 
of Lake Vättern, and fonts from these same workshops occur also in 
N Småland. The Bestarius group, with their characteristic round- 
arched friezes containing fabulous creatures, belong to the end of the 
12th century and around izoo, while the highly individualistic Arca- 
dius-fonts would seem to have been executed by a local master around 
the beginning of the 13 th century. The font bowls in fig. 11-12, from 
the early 13 th century, are the work of the successors of the Bestarius 
group. The stylistically late Romanesque ornament on the bowl in
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fig-I3_I4 belongs to the same tradition. This bowl, in contrast to the 
earlier ones, lacks a central draining hole and was probably manufac
tured just before the middle of the 13 th century. The third group con
sists of imported Gotlandic fonts (fig. 66:3 ), representing the anony
mous master “Majestatis” or more possibly “Hegvald” (fig. 24) from 
the end of the 1 zth century, the master carver Sigraf (fig. 27-3 3 ) from 
the early decades of the 13 th century, and the later anonymous master 
“Calcarius”, whose font in fig. 34-36 can be dated to c. 1230. The 
material in the earlier Gotlandic fonts is sandstone, while “Calcarius” 
uses limestone. Limestone becomes the dominant material in the later 
Gotlandic fonts.

The transition-period fonts
A move away from figurative scenes and foliage ornament character
izes the fonts of the transition period around the middle of the 13 th 
century, which precede the Gothic mussel-bowl or paradise fonts (fig. 
67). There is no uniformity in design, and the choice of stone materi
al varies, as also does the presence of a draining hole in the bowl. Sev
eral fonts from this period can, by means of their form and especially 
the high technical quality of their stone cutting (fig. 3 7-46), be linked 
to master carvers from the Linköping Cathedral building-workshop, 
whose activities proceeded with varying intensity throughout this peri
od. “Early English” features are predominant in the cathedral’s rich 
stone sculpture and it is possible that several master carvers came from 
England. English influences are, for example, observable on the fonts 
in fig. 39 and 46. An interesting case is the secondary bowl dating to 
the middle of the 13 th century on the font from Östra Eneby (fig. 24). 
The bowl is cut in Kolmård marble and the relief scenes recall the 
Romanesque bowl reliefs and figurative work of the Gotlandic master 
“Hegvald”. The high quality of the stone carving suggests a master 
carver from the cathedral workshop, most likely of Gotlandic origin 
and well-versed in the Gotlandic font-carving tradition. The choice of 
difficult-to-work marble is due to the unsuitability of the more usual
ly employed local Ortocer limestone for works of such a large size.
On a number of the fonts of this period, round-arched friezes occur as 
a separate motif (fig. 47-48) and fonts with completely plain bowls 
constitute a relatively large group (fig. 49).

The Gothic paradise fonts
The largest group of Gotlandic fonts which were distributed through
out both Scandinavia and the neighbouring countries around the Baltic 
Sea during the 13th and 14th centuries, comprise the Gothic “mussel- 
bowl” or “paradise” fonts. From the middle of the 13 th and through
out the 14 th century, the most striking characteristic of these fonts is 
the frieze of individual fields. Beginning with round-arched fields, there 
is a successive development towards different variations of commonly
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sixteen or twelve narrow pointed arched or clover-leaf-shaped arched 
fields (fig. 51). A large number of the Gotlandic font types are to be 
found also in Östergötland (fig. 52-63). Several of the fonts were 
imported in unfinished state, whereby only the bowl is cut in Gotlandic 
limestone while the foot is of local Ortocer limestone (fig. 56,5 9-60). 
Some fonts were even carved locally out of the imported limestone (fig. 
52), or are copies in local stone (fig. 55). The fonts which are wholly 
or partly Gotlandic occur especially in the area between Linköping and 
the Baltic Sea coast, with its intensive maritime traffic via the estuaries 
of Bråviken and Slätbaken (fig. 68). With regard to fully developed 
paradise fonts, the large font in the church at Vreta Monastery (fig. 5 6) 
illuminates an interesting functional discrepancy between the Östgöt- 
landic and Gotlandic traditions. The locally manufactured foot section 
is fitted with a central draining hole, a feature which however is absent 
from the bowl, and from other paradise font bowls. Examples of later 
fonts within this group, are the large fonts in the town churches of 
Skänninge and Söderköping (fig. 63).

A German font of bronze
During the Middle Ages on the Continent, fonts were also cast in 
bronze or pewter, parallel to the use of stone. In the Swedish font mate
rial, metal fonts comprise only a minor group of local or imported 
fonts from the 14 th and 15 th centuries. One of the more impressive 
imported fonts is that in Linköping Cathedral, of which only the bowl 
remains (fig. 64-65). This font, signed with a single signature mark, 
was most likely cast in Lübeck just before the middle of the 15 th cen
tury. German contacts were considerable at this time and the expen
sive font seems to have been procured in connection with completion 
of the first stage in the building of the new chancel for which Master 
Gierlach from Cologne was master mason. The revamping of the bap
tismal font and font location made a vital contribution to the trans
formation of the cathedral into a Gothic building of Continental char
acter.

Appendix
This section includes a short presentation of Baptismal fonts and their 
fittings, Baptismal font location and Baptismal fonts and the Church.

The medieval churches in Östergötland were to a great extent either 
demolished or heavily altered during the 18 th and 19 th centuries, with 
the result that very few baptismal fonts are to be found in a medieval 
building today. Furthermore, with the exception of the cathedral font, 
no fonts have continuously maintained their original function. Any 
automatic contemporaneity between the establishment of the medieval 
church, parishes and baptismal fonts, cannot be assumed with regard 
to Östergötland’s churches. A large number of the fonts are instead 
much younger, which differs from the pattern found in the surround-
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ing provinces where Romanesque fonts predominate in the central 
hamlets. The distribution of fonts over the different periods shows a 
clear distinction between the western section of the province where 
connections with N Småland were natural, and an eastern section with 
its interest in the Gotlandic region of the Linköping See via the Baltic 
Sea harbour trade (fig. 66-68). In the period between the middle of the 
13 th and middle of the 14 th centuries, building activity was current in 
several of the parishes. Access to well-trained workmen via the cathe
dral building-workshop should have been a driving factor towards a 
modernization of the church and church interiors in the more well-to- 
do parishes, which indeed is reflected in the large amount of locally 
manufactured fonts from the middle of the 13 th century and the sub
sequent importation of Gotlandic fonts.
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Descriptive catalogue 
of medieval fonts
by Sune Ljungstedt

This section begins with a survey of the area’s Stone material and carv
ing techniques.

Granite was used in only three fonts (fig. 70). The material in the 
oldest fonts is otherwise sandstone. Twenty-odd ancient and aban
doned quarries occur along Lake Vättern’s strand where quarrying is 
still practised. The locally occurring Ortocer limestone was a common 
building material and was also made use of for the later fonts. The spe
cial Kolmård marble on the other hand occurs only in two instances 
(fig. 24, 39), and the so-called Gistad marble in an additional two. 
Gotlandic sandstone is the material used in some imported 
Romanesque fonts (fig. 24-33), while the later Gotlandic fonts are 
consistently cut in limestone.

Medieval stone sculptures were often painted. From among the rich 
stone sculptures in Linköping Cathedral there are several examples of 
such colouring. With regard to baptismal fonts, only isolated examples 
of traces of paint survive. Best preserved in this regard is the font bowl 
in Vinnerstad (fig. 45), where the cross borders stood out in black 
against a red background.

The Catalogue provides basic facts about each separate font/ font 
fragment, along with measured drawings. The fonts were surveyed by 
the author during the years 1993-97, when measured drawings were 
compiled at scale 1:10. These drawings are reproduced in the cata
logue at scale 1:20.

Translation by Uaininn O’Meadhra
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