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FÖRORD 

Den h är föreliggande studien angående vissa problem b land Gotlands medeltida 

dopfuntar var ursprungli gen plane rad att handla om "mästaren Hegvalds" utveck

ling. Det visade sig dock snart att kronologiproblemen enligt mitt förmenande 

än en gång borde tas upp t ill diskussion. 

Jag ha r varit i den lyckliga omständigheten att stå i elevförhållande till två 

forskare med de lvis olika angreppspunkter på sitt material. Professor Armin 

Tuulse, Stockholm, som betonade de stil kritiska problemen, inskärpte nödvändig

heten av stilistiska jämförelser. Dessa problem diskuterades under mån ga re sor 

bland de g otländska monumenten på 19 60-talet. 

Efter min överflyttning til l Umeå var det naturligt att ämnesföreträdaren vid 

konstvetenskapliga avdelningen där, t.f. professor Folke Nordström, övertog 

handledarskapet. Jag kom dä rvid i kontakt med ik onografi- och ikonologipro-

blematiken på e tt för mig n ytt och fruktbart sätt. Otaliga är de besök vi 

gjort i de g otländska kyrkorna. 

Jag tackar dem b åda varmt för vänskap, generöst intresse och uppmuntran. 

Flera av mina vänner b land fotograferna har tålmodigt satt mig in i fotogra-

ferandets mysterier. Bland många v ill jag rikta ett speciellt tack till foto

graf Per Bergström, Stockholm. 

Karl-Erik Tjärnberg vid Umeå tryckeriaktiebolag har lagt ner ett förtjänstfullt 

arbete på skriftens tryckning. 



8 

Jag vill med tacksamhet nämna a tt finansiellt stöd lämnats mig ur fonden för 

ograduerade forskares vetenskapliga verksamhet. 

Fru Adi Fardstedt, Fardhem, h ar översatt sammanfattningen ti ll tyska. Mina för

äldrar, Inga och R ichard Stenström, har hjälpt mig me d korrekturläsningen och 

på må nga andra sätt. Min hustru Sigbritt har skrivit ut manus i olika former 

samt svarat för den s lutliga utskriften och utformandet av det föreliggande 

arbetet, vilket har varit en o värderlig hjälp. 

Till dem a lla framför jag mitt hjärtliga tack. Jag tackar också min dotter 

Helena för stort tålamod under avhandlingens utformande. 

Sproge i juli 1975 

Tore Stenström 
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EKONOMI - KONJUNKTURER - BYGGNATION UNDER 1100-TALET 

Den in tensiva sakrala byggnadsverksamheten under den gotländska medeltiden fick 

även öv riga konstarter att blomstra. Denna utveckling kan av naturliga skäl inte 

ha pågått i jämn takt från det att ön k ristnats, enligt Gutasagan^ på 1000-

talets början, ti 11 den st ora ofreden på 1 300-talets mitt. Generellt kan sägas 

att stora projekt sannolikt bör kopplas til l ekonomiska högkonjunkturer. 

De talrika skattfynden som så gott som va rje år kommer i dagen ge r en tydlig 

bild av ett vikingatida välstånd, men de stora utländska massfynden på G otland 

försvinner på 11 00-talet och en lucka uppstår mellan de s tora utländska skatt

fyndens upphörande och fynd från den inhems ka myntningens begynnelse som här -
2) 

rör från 1100-talets senare del. ' Den st ora frågan blir: Vad kan sägas om 1100-

talets konjunkturer? Flertalet konsthistoriker har placerat stenkyrkornas första 

byggnadsskede till 1100-talets andra hälft och följaktligen deras första ut

smyckning till samma t id. Denna verksamhet bör ha ä gt rum under ett allmänt 

ekonomiskt välstånd. Fanns de ekonomiska förutsättningarna för denna omfattande 

verksamhet? 

Många h istoriker har behandlat den gotlän dska medeltiden från skilda utgångs-
3) punkter. Hugo Nils son Yrwing ' har penetrerat urkundsmaterialet och a nalyserat 

de go tländska handelsförbindelserna,vars omfattning kan ge en viss hänvisning 

om kon junkturläget under framför allt äldre medeltid. 

1) Holmbäck, Å. o. Wessén, E .: Svenska lan dskapslagar, Skånelagen och Gutalagen, 
4:e serien, s. 293. 

2) Bolin, S.: Gotlands vikingatidsskatter och världshandeln, s.48. 

3) Yrwing, Hugo Nils son: Gotland under äldre medeltid, (diss.), Lund 1940. 



10 

Ett påvebrev från 1229^ talar om gotländska handelsförbindelser med fo lket 

kring Finska viken. Gutarna s löt ett stort handelsfördrag med fu rstarna av 

Smolensk, Vitebsk och Polozk 1229.^ Gutniska skepp nä mns i Bergens hamn 1191. 

Gutar sålde vax och pälsverk under 1200-talets början på den engelska markna-
4) 5) den. ' Urkundsmaterialet ger de första beläggen d ärför på 1 230-talet. ' 1237 

utställde Henrik III ett pri vilegiebrev för "omnibus mercatoribus de Gu thlan-

dia".6 ' 

Novgorodkrönikan^' nämner in get om guta r i Novgorod under 1000- och 11 00-talen 

Däremot pekar andra omständigheter på en gotländsk handel på Novgorod under 

äldre medeltid.^ Adam av Brem en kände i nte Gotland som någ on medelpunkt för 
9 )  östersjöhandeln. ' Slesvig framstår däremot som e tt betydande mål för handels

förbindel serna under 1100-talets början.^ Därefter sker en n yorientering av 

handelsvägarna och under andra hälften av 1 100-talet går handelsfärder från 

Lübeck över Gotland ti ll NovgorodLübecks grundande gå r ti llbaka till 1100 

talets mitt men den regelmässiga stadsplanen med marknadsplatsen h ör ti l l tolv 

hundratalet. 

1) Yrwing, H. N-son.: Gotland under äldre medeltid, s. 26. 

2) Lönnroth, E.: Från svensk medeltid, s. 27. 
3) Yrwing, H. N-son, a.a.,s. 34f. 
4) ibid., s. 33. 

5) ibid., s. 32. 

6) Sveriges Traktater med främ mande magter I, s. 179f; se även Nordström, F • 
Studier i Uppsala domkyr kas byggnadshistoria, s. 158. 

7) Yrwing, H. N-son, a.a., s. 27. 
8) ibid., s. 31. 

9) ibid., s. 37. 

10) ibid. , s. 44. 

11) ibid., s. 45 

12) Christensen, A. E.: Scandinavia and th e Advance of the Hanseatics, s. 7 o.lO 
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Ett för gotlänningarna viktigt bevarat fördrag slöts 1161 eller 1163 i Artlen

burg med sachs arhertigen Henrik Lejonet.^ Henrik avsåg s äkerligen med fö rdra

get att göra Lübeck ti l l en ha ndelsmedelpunkt^ genom a tt skapa liknande för

hållanden som exis terade på G otland, nämligen tullfritt varuutbyte. Han ville 

också å terställa tidigare fredliga handelsförbindelser och a tt gotlänningarna 
3 )  flitigare skulle besöka hans hamn i Lübeck. ' 

Det ovan redovi sade materialet ger ingen klar bild av gutarnas ställning under 

1100-talet. Yrwing anser fördraget vara ett bevis för Gotlands suveräna s täll

ning inom öste rsjöhandeln vid 1100-talets mitt,^ men också e tt intrång på de-
5) ras gamla domäner och e tt irritationsmoment. ' Om gutarnas handelspolitiska 

ställning var suverän, så skulle de inte behöva ingå ett ur deras synpunkt oför

delaktigt avtal, som t. o.m. beskar deras verksamhetsområde. Avtalet torde i 

stället varit den mö jlighet som gutarna grep för att om mö jligt få inflytande 

och d el i en a llt mer växande öst ersjöhandel. Det står klart att tvivel måste 

resas angående en gotländsk merkantil blomstringstid under hela 1100-talet. 

Säkerligen existerade gamla traditionella förbindelser och G otland är genom 

sitt läge en n aturlig transitohandelsplats, men vik ingatidens gyllene tider var 

förbi någon gång under 1 000-talet. 

Genom Lübecks handelsexpansion omkring 1200 kommer en rad städer att grundas, 

t.ex. Riga 1201 och Rostock 1218,^' omständigheter som pekar på en l ivlig tysk 

handelsutveckling. En ty sk samhällsbildning skapas på Go tland först "under de

cennierna närmast före 1225".^ 

1) Yrwing, H. N-son: Gotland under äldre medeltid, s. 109-138. 
2) Yrwing, H. N-son, a.a., s. 120. 

3) ibid., s. 124 
4) ibid., s. 125 
5) ibid. , s. 121 

6) Christensen, A. E.: Scandinavia and th e Advance s. 17. 
7) Yrwing, H. N-son, a.a., s. 253. 
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Tiden omkring 1200 och 1 200-talets början framstår som en mera expansiv och av 

mycket goda k onjunkturer påverkad p eriod i östersjöområdet. Det är uppenbart 

att ett eventuellt välstånd på Gotland inte bara kan u tläsas ur uppgifter om 

handelsvägar och a vtal. Den gotlän dske köpmannen kombinerade ofta sin merkan

tila verksamhet me d åkerbruk och bo skapsskötsel. En omständighet som åtm insto

ne för de s törre gårdarna gav en tillräcklig bärgning som in te påverkades av 

handel skonjunkturer. 

Den f örsta stora byggnadsvågen av sockenkyrkor i sten skulle följaktligen inte 

höra till 1100-talet, utan t ill tiden omkring 1200 och 12 00-talets början. 

De må nga årtal från dessa sekel, som Bi le fe1d, Strelow och Spegel hämtat från 

kyrkorna, kan tyvärr inte användas. Det är i regel ovisst om de bete cknar bygg

nadsår eller invigningsår. "Dock förtjänar koncentrationen ti ll vissa årtal 

uppmärksamhet: 1199-1200, 1211, 1221-22, 1236, 1239-40."^ Däremot byggd es 

säkerligen tidigare anläggningar(gårdskyrkor), som res tes av storbonden. Dessa 

kyrkor av privatkaraktär får utrymme inom e tt allmänt sett mindre gott konjunk

turläge. Privatkyrkosystemet avvecklas under 1 100-talets senare del. Påven 

Alexander II klagar år 1171, i ett brev ti ll ärkebiskopen i Uppsala, över att 

lekmän disponerar över kyrkor och k yrkliga värdigheter. Präster som av lekmän 

mottog en k yrka eller kyrklig värdighet skulle bestraffas med avs ättning och 

bannlysning.^' 

1) Schlick, H.: Gotland och bisk oparna i Linköping, s. 30; se även Gotländskt 
Arkiv V 1933, s. 55 - 58 d är den s .k. "Taxuslistan" finns avtryckt. 

2) Schalling, E.: Vem äger våra kyrkor och deras egendom, s. 19f. 
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Gutasagans 4:e och 5 :e kapitel^ berättar om gutarnas gradvisa kristnande ge

nom ens kilda initiativ. Trots motstånd får öns första kyrka till slut stå 

obränd och "sedan gutarna sett kristna mäns seder, lydde de Gu ds bud och lärda 

mäns lära". Man betonar "att ingen tvang dem t ill kristendomen". Efter två 

namngivna kyrkobyggen "förökades alla kyrkor på G otland, ty män bygg de sig 

kyrkor ti l l större välmak - at mairu maki. Gutasagans tradition ger bilden att 

åtminstone de tidigaste kyrkorna tillkom genom pr ivata initiativ. 

Märkligt nog föreskriver inte Gutalagen, att man sk ulle begära tillstånd hos 

biskopen för att bygga en ny kyrka, som f allet är med svensk a lagarna på fast

landet.^ 

De tidigaste sockenkyrkorna i sydskandinavien var med få undantag uppförda i 

trä, troligen av ekonomiska s käl. Man kan peka på d et stora upproret under 

Absalons tid, som ledde ti l l Dysie fall 1181, som åtminstone til l del förorsa

kades av ett påbud a tt socknarna s kulle bygga stenkyrkor.^ 

TRÄKYRKOR 

En be skrivning av en kyrka finns i "Äldre Västgötalagen", §6 "Börjar kyrka åld

ras, stå stolpar, ligga syllar, är dörrträ helt och fästband, ligger takås hel, 

altarsten och a ltare, Det råder inget tvivel om a tt den kyrka 

som avses är en träkyrka. "Äldre Västgötalagen" har blivit utarbetad och ned-
5) skriven i början av 1200-talet. ' 

1) Holmbäck, Å. o. Wessen, E.: Svenska landskapslagar, 4:e serien, s. 293-295. 

2) ibid., s. 206, kap 3 . Om tion de, not 13. 

3) Rausing, G.: Stavkyrkor, Fornvännen 196 8/4, s. 239. 

4) Holmbäck, Å. o. Wessén, E .: Svenska landskapslagar, 5: e serien, s. 4. 

5) ibid., Inledningen, s. XVIII. 
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De n yligen vunna r esultaten i samband me d Si Ite kyrkas restaurering visar att 

delar av en träkyrka under 1200-talets början var sammanfogad m ed e tt kor av 

sten. Troligen uppfördes träkyrkan under 1100-talets senare d el.^ 

Byggnadsdelar från träkyrkor föreligger från flera gotländska kyrkor, Älskog ?, 

Eke, Guldrupe, Garda, Hablingbo, Hemse, Lye ? och S proge.2 ' 

Till de av Trotzig anförda exemplen på träkyrkor kan föras Eskelhem, Fardh em 

och den tidigare nämnda kyrkan i Si Ite. 

Eke har haft en träkyrka som gu dtjänstlokal till någon gång under 1200-talets 

förra häl ft.^ I Eskelhem har en träkyrkas grund påträffats under långhusgolvet. 

4Ì Träkyrkan står t il l omkring 1200 då den ef terträds av en stenkyrka. ' I Fard

hem tor de också en tid ett stenkor varit förenat med en t räkyrka, som t ill de

lar troligen existerade omkring 1200.^ Ett par ekplankor från Guldrupe (nu i 

Gotlands Fornsal),ornerade med dr akslingor, torde härröra från en stav- eller 

skiftesverkskyrka, som fö regått den nuvarande st enkyrkan från 1100-talets se

nare del.^ Hemse sta vkyrka revs först "en bit in på 1 200-talet".^ Hablingbo 

kan genom förekomsten av en o rnerad planka tänkas ha h aft en träkyrka.*^ 

1) Trotzig, G.: En sta vkyrka i Silte, Gotländskt Arkiv 1972, s. 87. 

2) densamme: En ark eologisk undersökning i Garda kyrka, Fornvännen 197 0/1, 
s. 14. 

3) Lagerlöf, E. o. Stolt, B.: Eke kyrka, Sveriges Kyrkor, Gotland, Band VI:6, 
s. 498. 

4) Lagerlöf, E. o. Svahnström, G.: Gotlands kyrkor, s. 114. 

5) Stenström, T.: Fardhems kyrka (i manuskript). 

6) Lagerlöf, E. o. Svahnström, G.: a.a., s. 141 

7) Lagerlöf, E. o. Stolt, B.: Hemse kyr kor, Sveriges Kyrkor, Gotland, 
Band VI :3, s. 206. 

8) Lagerlöf, E.: Kyrkan och kyrkogården (i: "Boken om Habli ngbo"), s. 59. 
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I beskrivningen av Träkumla kyrka säger Roosval: " torde vi böra tänka 

oss koret (från omkr. 1220) anslutet till en äldre liten kyrka, kanske av trä."^ 

Roosval har observerat att den ä^.d re ky rkans takröste syns i putsen på långhu-
2 )  sets östra vägg ovanför triumfbågen. ' Garda kyrka rymmer många in tressanta pro

blem. Det är möjligt att träkyrkor föregått den nuvarand e stenkyrkan, som be

traktas som en av de a llra första stenkyrkorna på G otland och anses uppförd vid 

1100-talets mitt.^ Vid undersökningar 1968 på träffades företeelser som kan 
4) "tänkas vara spår efter en d opfunt eller pulpet av trä." ' 

TRÄFUNTAR 

Den tidigaste missionstidens dop to rde ha förrättats utomhus.^' Biskop Sigfrid, 

troligen verksam inemot 1050-talet, skulle enligt traditionen döpt Olof Sköt

konung i Birgittas källa vid Husaby. I Småland och Västergötland finns ytter

ligare källor som bär Sigfrids namn e ller förknippas med de nne.^ 

I och me d a tt sockenkyrkorna blir vanliga torde dopet ha förrättats inom dessa 

anläggningar. Vi saknar emellertid upplysningar om tidpun kten när doprättighe

ter meddelades de t idiga församlingarna. ̂ F. Bond fastslår "that by the 

eleventh century every priest could baptize and th erefore every parish must have 

possessed som e k ind of vessel for baptism,  

1) Roosval, J.: Träkumla kyrka, Sveriges Kyrkor, Band I II, s. 31. 

2) Roosval, J.: a.a., interiör mot öster, s. 36, fig. 39. 

3) Lagerlöf, E.: Garde k yrka, Sveriges Kyrkor, Gotland, Band V : 3 » s.258 o. 290. 

4) Trotzig, G.: En ark eologisk undersökning s. 15, se även La gerlöf, E.: 
Garde k yrka, ..., s. 288. 

5) jfr Pudelko, G.: Romanische Ta ufsteine, s. 11 „In den frü hesten Zeiten.... 
fanden die Taufen in Erinnerung an d ie Taufe Christi in Seen und Flüs sen 
statt." 

6) Lundén, T .: Svenska helgon, s. 15ff. 

7) HiIdebrano nämner t vivlande på r iktigheten en u ppgift att: "i Tyskland anses 
doprätten från ungefär 1200-talet hafva til lfallit alla kyrkor." Se Hil de-
brand, H.: Sveriges Medeltid III, s. 479. 

8) Bond, F.: Fontsand Font Covers, s. 122. 
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Det av Bond föreslagna överensstämmer me d L. Eisenhofers uppfattning att „Das 

Recht d er Priester, die heilige Taufe zu spenden, wurde schon durch die Aner

kennung der Landkirchen als Taufkirchen äusserlich dokumentiert; seit dem 11. 

Jahrhundert gilt der Priester allgemein als minister Ordinarius der Taufe. 

Dock hade man redan på 8 00-talet genom „Papst Leo IV. (847-855) bestimmt aus

drücklich, jede Kirche müsse ihre eigene Taufe haben. Trotz dieses Erlasses 

treffen wir erstaunlicherweise nur wenige Be ispiele aus früher Zeit vor allem 

in den Ländern n ördlich der Alpen an. Warscheinlich benutzte man d ort, wo kau m 

Baptisterien bestanden, Holztaufen Diesen Ho lztaufen drohte leicht 
2 ) eine Zerstörung, auch wurd en sie durch die später üblichen Taufsteine ersetzt." ' 

De första kyrkorna på G otland var byggnader resta av trä. Det är inte omöjligt 

att förmoda att dopanordningarna i träkyrkorna också var gjorda av trä. Detta 

förutsätter dock a tt de teologiska bestämmelserna tillät ett dopkärl av trä. 

Både J . Sauer^ och F. Bond^ berör dessa problem i sina övergripande arbeten. 

Några k lara bestämmelser om behåll aren för dopvattnet tycks inte enligt Sauer 

existera före konciliet i Lerida 524. Då stadgades att dopbrunnen ( funten) skul

le vara av sten. Denna bestämmelse a nförs av Durandus (död 1296) i "Rationale 
5) 

de d iviniis officiis" i kapitlet om dopet som stad gar: '"Omnis prespyter, qui 

fontem lapideum habere nequiverit, vas conveniens ad hoc solummodo ba ptizandi 

officium habeat, quod ex tra ecclesiam non deportetur." 

1) Eisenhofer, L.: Handbuch der katholischen Liturgik II, s. 228, se även s.229 
o. s. 236; Synoden i Auxerre (573-603) skulle ha b eslutat om dop rätt ti ll 
sockenkyrkorna, men f örst på 1 000-talet tycks alla sockenkyrkorna fått rät
tighet att ställa upp en dopfunt. 

2) Pudelko, G.: Romanische Ta ufsteine, s. 19f, jfr Fåhraeus, F.: Dopfuntarna, 
deras tillbehör s. 15, som stöd er sig på Pudelkos ovan c iterade ma
terial angående Leo IV:s förordning, men t ar inte med hela Pudelkos resone
mang v ilket sammanlagt ger en annan och mera nyanserad bild. 

3) Sauer, J.: Symbolik des Kirchengebäudes. 
4) Bond, F .: Fontsand Font Covers. 
5) Sauer, J.: a.a., s. 138 där inget årtal för Leridakonci1iet anges. Det åsyf

tade konciliet avhölls 524 se Bond, F.: a.a., s. 122. 
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Bond stöder sig också på L eridakoncili et 524 och finner " it was per

mitted that if a presbyter could not provide himself with a font he mig ht 

provide himself with a "vas conveniens ad b aptizandi officium". 

L. Eisenhofer anför emellertid i frågan om dopfuntens material: „Das altkirch

liche Herkommen i st für Stein, und z ahlreiche mittelalterliche Synoden 

schreiben ausdrücklich vor: „Baptistenum sit lapideum." Ausnahmweise 

hat die Synode von L erida gestattet, selbst Holz hierfür zu verwenden, und 
2 )  

dieser Kanon h at sogar Aufnahme ins Gratianische Dekret gefunden. ' 

Det synes i nte ha existerat direkta förhållningsorder angående dopkärlens ma

terial. En dop funt av sten var att föredra, men pra ktiska hänsynstaganden fick 

tydligen även spela in, " vas conveniens ad baptizandi officium ". 
3 ) Det heliga dopsakramentet skulle emellertid utdelas inom kyrkans murar. 1 

Rätten att döpa torde inte allmänt ha t il lfallit sockenprästen förrän någon 

gång under 1 000-talet. 

I beskrivningen av stavkyrkan St:a Maria Minor i Lund omta lar Ekhoff en e k-

skodd brunn i kyrkans västra del.^ Ekhoff föreslår att en dopfunt varit pla

cerad i närheten av brunnen. En mö jlighet som borde beaktas är att brunnen 

direkt har använts för förrättande av dop. 

1) Bond, F.: Fontsand Font Covers, s. 122. 

2) Eisenhofer, L.: Handbuch der katholischen Liturgik, I, s. 386. 

3) densamme: Handbuch der katholischen Liturgik, II, s. 234f. 

4) Ekhoff, E.: Svenska st avkyrkor, s. 162 o. 168f. 
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Erik Lundberg f ramkastar en intressant hypotes i samband me d s tudiet av de v äst

götska, cylindriska dopfuntarna: "Är inte dessa v ästgötska dopfuntar att upp

fatta som öve rsättningar ti ll sten av en ål derdomligare form av funt, laggkär-

let, utbildat ti ll funt?"1 ' Det laggade kärlet av trä har utan tvekan tjänst

gjort som fö rlaga til l dopredskapet i  samband me d do pframställningarna på 
2 )  3 )  Tamdrupsantemensalet, '  Liittichdopfunten ' och i en a nfangsbild av isländskt 

ursprung, som ty dligt visar ett barndop i en träfunt.^ Dopfunten i Perpignan,^ 

i Frankrike, som vi sar „ den de utlichen Einfluss des H olzstils der Fäs-

ser, die senkrechten Kanneluren ahmen di e Dauben nach und die horizontal laufen

den Bänder die Fassreifen. 

Fig. 1 
Detalj ur antemensalet från Tamdrup, 1 200-talets 
början. 
Efter Tuulse, A.: Romansk ko nst i Norden, bild 84. 

1) Lundberg, E.: Skälvum och Götene, två nyrestaurerade romanska kyrkor i 
Västergötland, i: Nordisk medeltid, s. 142. 

2) se Fåhraeus, F.: Dopfuntarna, deras tillbehör s. 9ff och illustratio
ner s. 12f o. s. 16 betr Tamdrupsantemensalet se N^rlund, P.: Gyldne altre, 
s. 172 och Tuulse, A.: Romansk konst i Norden, plansch 84 och bildtext. 
Njórlund beskriver dopscenen: "Kungen sidder njógen i en d ^pefont af den kar ak-
teristiske tjrindeform, som saerlig kendes fra det 11 a arh, men so m undanta-
gelsevis kan f0rekomme i senere tid." 

3) Illustration hos Få hraeus, F.: a.a., se även Pudelko , G.: Romanische Tau f
steine, Tafel IV. 

4) Fåhraeus, F.: a.a., illustration s. 12 

5) Pudelko, G.: a.a., s. 31 abb 3 och Fåhrae us, F.: a.a., s. 16, se även Roos-
val, J.: Die Steinmeister s. 31 och Bond, F.: Fontsand Font Covers, 
s. 123. 

6) Pudelko, G. : a.a. , s. 20. 
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Det måste anses sannolikt att enkla dopredskap av trä förekommit. Tamdrupsante-

mensalet kan da teras till 1200-talets början.^ 

Katedralen i Tournai, Belgien,äger en gobeläng, som dateras till 1402 och visar 

en dopscen me d dop kärl av trä där "every stave and hoop c learly shown, ; 

it is equally clear that the authorities from whom the Tournai craftsman re

ceived his instructions accepted the tradition that some e arly fonts of Tournai 
2 ) were just wooden tub s or barrels." ' 

Fig. 2 
Detalj ur Tournaigobelängen från 1402. 
Efter Bond, F.: Fontsand Font Covers, 
s. 118 

Det är alltså möjligt att förmoda att de en kla träfuntarna förekommit så sent 

som omk r 1200. Roosval anser dock a tt de c ylindriska träfuntarna hör t i ll ti

den f öre 1100-talet.^ 

1) Tuulse, A.: Romansk ko nst i Norden, s. 101 o . s. 138 o. Njórlund, P.: Gyldne 
altre, s. 241. 

2) Bond, F .: Fontsand Font Covers, s. 123. 

3) Roosval, J.: Die Steinmeister s. 9 „sind doch d ie meisten vor dem 
12:en Jahrhundert abgebildeten Taufen einfache hölzerne Zylinder-Wasserkufen 
mit Dauben und R eifen." 
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De vigningar som ålåg biskopen att utföra finns detaljerat anförda i de o lika 

landskapslagarnas kyrkobalkar. Biskopen synes inte ha b efattat sig med dopkär

lens invigning. 

Kyrkobalken i "Äldre Västgötalagen" har regeln att efter det att barnet burits 

till kyrkan där "Barnet skall primsignas utanför kyrkodörren. Sedan skall funten 

vigas, prästen skall döpa barnet, Kyrkobalken i tidigare nämnda "Äld

re Västgötalagen" ger inga direktiv om sä rskilda dopterminer och funten tycks 

vid varje speciellt dop v igts för sitt ändamål. 

Det har ovan anförts tvivel angående de vedertagna dateringarna av de romanska 

stenkyrkorna på Go tland. Träkyrkorna torde ha varit mera frekvent förekommande 

under 1100-talets senare del och 12 00-talets början än den tidigare övergripan

de forskningen antagit. Flera träkyrkor möjligen försedda med tr äfuntar har 

ti l l och me d s tått långt in i 1200-talet. 

Roosval föreslår i "Die Kirchen Gotlands", „bekommen w ir das Ja hr 1270 als un-
2 ) gefähres Schlussdatum für die Ära der Holzkirchen auf Gotland". ' Dessa k yrkor 

torde då troligen varit försedda med dopreds kap av trä. Den r ika utvecklingen 

av dopfuntar i sten skulle då i nte tillhöra 1100-talet och vara avslutad omkr. 

1200 utan snarast ta sin början vid 1200-talets inträde. 

1) Holmbäck, Å. o. Wessén, E .: Svenska Landska pslagar, 5 : e serien, s. 3. 

2) Roosval, J.: Die Kirchen Gotlands, s. 97. 
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JOHNNY ROOSVALS GRUPPERINGAR OCH KRONOLOGI FÖR DE GOTLÄNDSKA 

ROMANSKA DOPFUNTARNA, EN ÖVERSIKT 

STENMÄSTARE H EGWALDR 

Vi känner stenmästaren He gwaldr^ till namnet gen om e n signatur på Etelhems-

funten. Denne konstnär, som en ligt Roosval företräder den v ilda stilen, känne

tecknas av en r ik, obunden och våldsam kon st. Han b rinner av begär efter att 

uttrycka sig figurativt och figurscenerna inpassas i en orege lmässig och rör

lig arkitektur. 

Reliefen är hög och bukig. Geometrisk r egelmässighet i bildkompositionen saknas 

helt. Hela gruppen av funtar skulle bestå av Et elhem, Ganthem, Vänge, Stånga, 

Halla, Viklau, När, Rone, Endre och Sjonhe m i nämnd k ronologisk ordning. 

Al la Hegwaldsfuntar har på foten ondskefulla odjur, vars utseende skulle ge den 

inbördes placeringen. Etelhems- och Ganthems bestarna h ar nämligen tassar,något 

som övr iga Hegwaldsodjur saknar. Denna egenska p föranleder Roosval att placera 

Etelhem och Gant hem f örst i kronologin. 

Roosval tvekar om dateringen, men s tilens ursprung söker han m ed st örre säker

het i nordvästra Tyskland. Det är arbeten från företrädesvis Hildesheim (brons

portarna och bronskolonnen från 1000-talets början) som ev entuellt legat t il l 

grund för Hegwalds formspråk, dock starkt ombildat. I Hegwalds figurteckning 

skulle man även f inna den li vaktiga antika teckning, som kännetecknar Reichenau-

skolan, men också en veckstil som närmast påminner om Echterna chevangelariets. 

1) Roosval, J.: Die Steinmeister Gottlands, 1918, s. 65-100. 
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Dateringen kan e rhållas genom an ticipering av B yzantios datering. 

Flera detaljer i klädedräkt och rustningar,1 iksom sk öldarnas utseende och 

svärdens form pekar på 1 100-tal. 

Franska sigill av 1120 och 1168 visar samma s värdstyper som i Hegwaldsarsenalen. 

Rustningstypen och sköldformen på Endre funtens krigarbilder skulle direkt över

ensstämma m ed e tt franskt s i g i 11»daterat ti l l 1151. En 10 -årig försening för 

de franska formernas uppdykande i Norden s kulle ge en verksamhetstid för Heg-

wald till 1125-60. 

Denna tidsättning reviderar Roosval 1925^ och låter stenmästaren verka ca 

1095-1130. 

Tillbakaflyttningen av verksamheten ber or ti ll stor grad på komparativa studier, 

(Rydbeck, 0.: Lunds domkyrkas byggnadshistoria 1923 och Ugglas af, C.R.: Got

lands medeltida träskulptur 1915) och på en diskussion kring sigillerade 

dokument, som in te direkt daterar sigillet utan måste ge en någ ot senare tid

punkt, samt det formspråk som uppträ der i Lunds domkyrka vilket den i Roosval-

kronologien senare mästaren Byzantios ansluter sig ti ll. Till detta föres även 

en ikonografisk diskussion angående e tt "Marie kröningsmotiv" på Viklaufunten. 

De viktigaste anförda hållpunkterna är Lundadomens färdigställande til l 1145. 

Marie kröningsmotivets datering till 1130-talet och s igillets datering till 

ungefär 10 å r äldre än d et sigillerade dokumentet av år 1151. 

1) Roosval, J.: Revision av gotländska dateringar I. Hegwald verksam ca 1095-
ca 1130. Hegwalds posthuma verkstad ca 1130 - ca 11 50, i: Fornvännen 1925, 
s. 97-104. 
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Byzantios verksamhet på G otland skulle ha kunnat ta sin början redan 1125-30. 

Hegwalds sorti är då redan gjord. Han skulle ha verkat en mansålder d.v.s. unge

fär 35 å r och därigenom kommer m an t i l l en b egynnelsetid omkring 1095. Dock l å

ter sig inte några funtar i Hegwaldgruppen föras till 1100-talets början. Dessa 

har dessutom dr ag, som en ligt Roosval tyder på inverkan från Byzantios. Pro

blemet löses i "Revisionen" genom a tt låta Hegwalds verkstad fortsätta produk

tionen samtidigt med Byzantios verksamhet under åren 1130-1150. 

Revisionen framhåller också det naturliga i den nya kronologien där Hegwald-

stilen knytes närmare 1000-talets runstensornamentik. 

I den mer a populärvetenskapliga studien "Gotlands kyrkokonst"^ upprepar Roos

val sina tidigare vunna r esultat. Den även tidigare genomgående stora uppskatt

ningen av Hegwal d får nu u ttryck i epitetet som "d opfuntsindustriens bästa 

skulptör". Hans stil betecknas som "exp ressionism i bokstavligaste mening". 

Den ö vergripande analysen av funtfoten til l Hegwaldsfuntarna blir en engagerad 

prosadikt. Legenderna som sa kligt återgavs i "Steinmeister 1918" b lir til l 

dramatiska mini skådespel med scenan visningar och r epliker. 

Den e fterlämnade verkstaden "Hegwaldr Posthumus" får här en utsträckt verksam

hetstid (ca 1130 - 1160) och dess oevre blir något mera o mfattande. 

1) Roosval, J.: Gotlands kyrkokonst, s. 17-25, Stockholm 1952. 
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BYZANTIOS 

Genom sin silhuett, arkitektoniska utsmyckning med låga reliefer och ornament 

i form av treflikiga,spetsiga blad, bildas en k lart avgränsbar grupp funtar, 

som ge nom e tt påtagligt bysantinskt inslag förts samman under mästarnam net 

Byzantios.Gruppen består av dopfuntarna i Atlingbo. Esekelhem, Garda, Guld-

rupe, Hejde, Hogrän, Sanda, Träkumla, Vamlingbo, Väte, öja och dessutom några 

rudiment i form av mer eller mindre skadade d elar. 

Byzantios blir en "civiliserad" konstnär i jämförelse med si n föregångare Heg-

wald, som t .ex. låter diaboliska odjur skjuta ut från foten till skillnad från 

"den civiliserades" fot med människa, bock och två odefinierbara lejonartade 

masker. Cuppan hos Byzantios visar korrekt bildskiljande arkitektur, som om -

ramar figurscener av mera tecknad än mod ellerad karaktär. 

Roosval ser många fy sionomi ska likheter i Byzantios menageri me d d jurframstäl1-

ningarna i Lundadomen. 

Den na turliga slutsatsen blir att Byzantios måste ha varit verksam v id domkyr

kobygget. Nordöstra baldakinen, vars altare invigdes 1146, har detaljer av 

Byzantioskaraktär, som sk ulle ha p lacerats där någon tid efter invigningen. 

Dopfunten i Dalby måste, enl Roosval,ses som e tt led mellan arkitekturskulp-

turen i Lund och B yzantios gotländska dopfuntar. Dateringen av D albyfunten 

föreslås til l omkring 1150. Byzantios skulle en tid ha funnits i Lund f öre 1150, 

men omkring sekelmitten återvänt til l Gotland och verkat där ti ll omkring 1185. 

1) Roosval, J.: Die Steinmeister Gottlands, s. 101-116. 
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Det finns emellertid andra impulsgivare i Byzantios formflora, nämligen det 

rysk-bysantinska muralmåleriet. 

De idag bevarade exemp len i Garda, Källunge och Hav dhem lå ter sig icke dateras 

til l Byzantios verksamhetstid. Roosval föreslår då t idigare idag förlorade mål

ningar av samma typ och ser dessa som bakgrund t i ll cuppans reiiefscener. De 

lombardisk-1undensiska odjuren blir förebilder för fotens vilddjur. Trots en 

diametralt motsatt teknik hos Byz antios jämfört med He gwald finns dock ett 

gemensamt schema; Funtens p okalform, fyra radierande huvuden på skaftet och 

cuppans rundbågiga arkader. 

Byzantios datering i "Steinmeister 1918" till ca 1150-85 understryks ytterli

gare genom a tt en b iskopsframställning av stenmästaren har samma, för tiden 

något ålderdomliga, mitramode som visas på e tt av Uppsalaärkebiskopens sigill 

daterat ti 1 1 1 164-67. 

Otto Rydbecks datering av n ordportalen i Lunds domkyrka, d är Byzantiosartade 

delar förekommer, ger Roosval möjligheten att i Revision 1^ föreslå att Byzan

tios befinner sig på Gotland redan omkring 1125-30. 

2 ) I sin Revision II ' ger Roosval verksamhetstiden för Byzantios på Go tland 

mellan ca 1135 - ca 1170. 

1) Roosval, J.: Revision av gotländska dateringar I, s. 97-104 i: Fornvännen 
1925. 

2) densamme, Revision av gotländska dateringar II, s. 295-308 i : Fornvännen 
1925. 
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SEMI-BYZAN TIOS 

Den ung e konstnär, som stod den s terile och o självständige Byzantios närmast, 

har på grund av släktskapet med lär aren blivit kallad Semi-Byzantios.^ 

Han skulle vara representerad på G otland med verk i Älskog, Hamra och Tofta. 

Relieferna i Vamlingbo sydfasad förs också t ill Semi-Byzantios. 

Semi-Byzantios visar en levande fantasi och en skulptural talang som öv erträf

far hans "torre" lärare. 

Hos Semi-Byzantios kan ma n spåra inflytande från Hegwaldr både formmässigt och 

ikonografiskt. Det ornamentala pekar i några fall tillbaka på l undensiskt-

lombardiska former. Semi-Byzantios har dock tagit de a rkitektoniska formerna 

från arkitekten Byzantios. Det visar sig i dopfuntsprofilerna som bär Byzan-

ti oskaraktär. 

Roosval låter i "Steinmeister, 1918" Semi-Byzantios vara verksam under en 10-

årsperiod, ca 1170 - ca 1180 (s. 122), men fö reslår i samband me d be skrivningen 

av M ajestatis en d atering til l ca 1170 -1200 (s. 157) för Semi-Byzantios. 

I Revision II låter Roosval Semi-Byzantios sträcka sig tillbaka till 1150-ta-_ 

let.2 ' 

1) Roosval, J.: Die Steinmeister Gottlands, s. 117-124 

2) densamme, Revision av gotländska dateringar II, s. 307 i : Fornvännen 1925. 
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ANONYMUS MA JESTATIS 

Det är det ofta förekommande huvudmotivet "Kristus i majestät" eller "Majestas 

Domini" som ge tt namnet "Magister Majestatis" förkortat till Majestatis.^ 

Han skulle finnas representerad på G otland med verk i Vall, Väskinde, Lokrume, 

Gerum och Ha blingbo, men även dopf untarna i Stenkyrka och Ekeby f örs ti ll Maje

statis. Hans v erksamhetstid på ön börjar ca 1165. 

De olika verken indelas för Gotlands del i tre grupper, A, B och C. 

Grupp A 

Där uppträder cuppor med ark adindelning, som vi sar tydligt samband me d Byzan-
tios eller Semi-Byzantios. Ett gotländskt exempel är Gerum. 

Grupp B 

Där finns cuppor utan arkadindelning och me d en framställning av Majestas 
Domini. Exempel för Gotlands del fås i Lokrume, Vall och Väskinde. 

Grupp C 

Där finns cuppor me d ark ader och e tt tydligt sammanhang m ed Heg waldr som i 
Stenkyrka och Ekeby. 

Majestatis lånar veckformer och ti ll och me d odjurshuvuden från Hegwaldr. I 

vissa fall visar arkaderna inflytande från den regelmässiga teckningen som 

kännetecknar Byzantios. En v iss enformighet i verken tyder nästan på en fabriks-

mässig verksamhet av M ajestatis. 

En i ntressant fråga ställs. Kan M ajestatis vara elev ti ll Hegwaldr? Svaret 

blir nekande, beroende på Hegwaldrs försvinnande omkring 1160. Majestatis är, 

fastslår Roosval, som dop funtskonstruktör och b ildskapare en B yzantioselev, 

som t agit intryck av den äl dre Hegwaldr. Majestatis är en b erättare, det figu-

1) Roosval, J.: Die Steinmeister Gottlands, s 145-168 
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rala betyder nästan allt och d et ornamentala får spela en underordnad roll. 

Det finns i Majestatis ikonografi ett påtagligt inflytande från bysantinskt håll 

men m an kan spåra detaljer från Hegwaldrs bildkrets och från andra konstområden. 

Roosval säger i Revision II1^ att "Steinmeister daterar icke mästaren (Maje

statis) men synes mena , att han verkade c. 1170 - c. 1200. I äldre arbeten av 

undertecknad ha t.o.m. vissa av M ajestatis verk förts in på 1 200-talets bör-

. ,i 2 ) jan. ' 

Roosvals slutresultat blir att "Majestatis är lärjunge av Hegwa lds verkstad 

och pr oducerar i anslutning till denna skola 1151-1157 (med ex port till Skåne); 

influeras starkt av Semi-Byzantios c. 1158-1164, antager c. 1170 samma a rkadlö-

sa schema f ör funtcuppans dekorering, som Sig hraf i slutet av 70-talet också 

accepterar, 

4) I "Gotlands kyrkokonst" ' understryks att Majestatis är lärling i Hegwaldr 

Posthumus verkstad 1130-35. Han til lämpar sina där vunna kunskaper som själv

ständig mästare omkring 1135-40. Under decennierna 1140-60 blir mästaren star

kare engagerad i Skåne. De a rkadlösa funtarna får möjligen föras t ill 1160-70. 

1) Roosval, J.: Revision av gotländska dateringar III, s. 73-84 i: Fornvännen 
1926. 

2) Roosval , J.: a. a., s. 73. 

3) ibid. , s. 81f. 

4) Roosval, J.: Gotlands kyrkokonst, s. 40. 
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SIGHRAFR 

Namnet S ighrafr^' är enligt Roosval ett mästarnamn. Denne p roduktive konstnär 

skulle bl.a. på G otland ha skapat dopfuntarna i Grötlingbo, Eke, Silte, Bro 

och Lau. Dessutom t il lskrivs en gravkista (?) i Lye västprotal mästaren. 

Sighrafrs arbeten kännetecknas av en sträng stilisering. Spikraka går de a lltid 

lika tjocka gestalterna med regelmässiga avstånd. De ä r klädda i parallel 1-

veckade dräkter. Sighrafrs stil för tanken till orientalisk konst, men e tt sam

band avv isar Roosval bestämt. 

Sighrafrs figurteckning framstår, jämfört med Ma jestatis, som en förenkling. 

Dessutom saknas hos Sighrafr de u rnordiska elementen i form av flätverk och 

drakslingor. 

Ett annat karakteristikum hos S ighrafr är typen av funtfot. Den fyrkantiga 

foten har i varje hörn sittande, som i "länstolar", heliga gestalter. Odjuren 

finns inte längre kvar på funtfoten. 

Roosval kommer e fter ett omfattande stilistiskt resonemang fram till en d ate

ring av Sighrafrs verksamhetstid till ca 1175-1210. 

Det dateringsförslag som "Steinmeister, 1918" ger får i stort sett finnas 

oförändrat i Revision Il2) Skill nåden är att Sighrafr antas börja sin verksam

het ca 10 å r tidigare d.v.s. omkring 1170 och vara verksam fr am ti ll omkring 

1215. 

1) Roosval, J.: Die Steinmeister Gottlands, s. 169-188. 

2) densamme, Revision av gotländska dateringar II, s. 305 i: Fornvännen 1925. 
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Roosvals kronologitanke genomsyras av idén att mer eller mindre självständiga 

mästare avlöst varandra under en tidsrymd av ca 100 år. 

Den förste och s törste i raden b lir Hegvald, vars kynne och b ildspråk får 

Roosval t ill ideliga 1ovprisningar. Sedan följer raden av bildhuggare, som 

en tid går i lära hos den gamle mästaren och anammar en del av hans formvärld. 

När den gamle f örsvinner får den nye friare händer och skapar så småningom si n 

egen stil. 

Utvecklingen går från det rustikt primitiva till det elegant förfinade med en 

stegvis periodi ci tet, som närmast tyder på a tt Roosval i någon må n varit på

verkad av utvecklingslärans tankegångar, vilka inte var ovanliga vid tiden 

omkring 1900. Den st ora uppskattningen av Hegvalds uttrycksfulla konst kan möj

ligen förklaras av den begyn nande expressioniströrelsen under det tidiga 1900-

talet. Roosval ti llbringade några studieår i Tyskland och måste på något sätt 

tagit positiva intryck av den samtida strömningen. 

Roosvals tidigaste uppfattningar angående den gotlän dska kronologin ger de 

yngsta dateringarna. En anna n åsikt kommer fra m i "Revisionerna" på 1 920-talet. 

Då b lir de go tländska dopfuntarna gradvis äldre och d ärefter utökas de för oss 

anonyma skulptörerna i antal. 

Den ung e forskaren Roosval arbetar med en må nga gånger genial intuition och en 

konstnärlig träffsäkerhet i karakteriseringarna. Det går inte att helt frigöra 

sig från intrycket att den etab lerade forskaren Roosval ibland låter sig styras 

av en slags romantisk uppfattning att den äldre konsten på någ ot sätt skulle 

vara förnämligare än yngre utvecklingar. 
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ERIK LUNDBERGS UPPFATTNING OM D E GOTLÄNDSKA ROMANSKA DOPFUNTARNA 

Erik Lundberg anför 1937 i artikeln "Problemet Hegval d""'^från Roosval avvikande 

åsikter angående de go tländska dopfuntarnas kronologi. De teser Lundberg disku

terar i ovan näm nda artikel återkommer 3 år senare i komprimerad form i "Bygg-
2 )  nadskonsten i Sverige under m edeltiden 1000-1400 . ' 

Den av Lundberg fö reslagna kronologin skulle ge en alstringstid för de gotländs

ka dopfuntarna som inryms under halvseklet 1150-1200. 

Barl i ngbo 
dopfunt 

Majestatis 
Dp älrkta K 

stenkyrkorna I Skåne På Gotland 
f 

Före 1150 1150 1160 1170 1180 1190 1200 

Byzanti os 

Semi-Byzantios 

I Mälardalen På Gotland 

Hegvald 

Schematisk framställning av E. Lundbergs kronologi för de gotländska romanska 

dopfuntarna. (Utf. av förf.) 

1) Lundberg, E.: Problemet Hegvald i : Från stenålder ti l l rokoko, Studier t il l
ägnade Ot to Rydbeck 25.8. 1937, s. 197-231. 

2) Lundberg, E.: Byggnadskonsten i Norden under m edeltiden 1000-1400, 
Stockholm 1950, s. 281-301. 
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ANONYMMÄSTAREN BYZANTIOS 

Den anon yme stenmästaren och a rkitekten Byzantios fick sin utbildning vid bygg

nadshyttan i Lund och verkade en tid i Skåne före sin överflyttning til l Got

land. 

Hans dopfuntar kännetecknas av en a rkitektonisk hållning och b ildframställ

ningarna visar skicklighet i avseende på figurval och ornamental teckning. Den 

låga reliefen kan e nligt Lundberg i nte betecknas som sk ulptural. Tekniskt står 

den närmast en p lattskärningsteknik med ris tade detaljer. Sinnet för teckning 

och kä nslan för ljuset och skuggans värden gör att Byzantios arbeten påminner 

om gammalbyzantinsk reliefkonst. Byzantios måste e nl. Lundberg ha h aft direkt 

tillgång til l byzantinska förlagor, förslagsvis miniatyrer,vil ket även vissa 

bevarade färgspår pekar på. 

ANONYMMÄSTAREN M AJESTATIS 

Majestatis skulle ha varit en gotlänning som dr agits till domkyrkobygget i Lund 

och de .dä r verksamma utlä ndska mästarna. Han stannar efter Lundabyggets avslu

tande ung. två decennier i Skåne för att sedan åte rvända t ill hemön. Majestatis 

var som Byzantio s både arkitekt och skulptör, men t i l l skillnad från dennes 

rörliga och l ivfulla figurer med byzantin ska anor representerar Majestatis Väs

terlandet med en fullmogen plastisk figurstil och feodaltidens höviska rörelse-

sti 1. 

Den senare produktionen av M ajestatis hand v isar uppenbarligen drag som tyd er 

på påverkan från Byzantios. 
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ANONYMMÄSTAREN SE MI-BYZANTIOS 

Den sk ulptör och arkitekt som åsta dkommer det starkaste intrycket på Lundberg 

är Semi-Byzantios, som här framhålls, til l skillnad från äldre forskning, som 

mera b etydelsefull och konstnärligt högre stående. Hos Semi-Byzantios finns ten

denser som framträd de hos M ajestatis, "men Ma jestatis figurframstäl1 ning ter 

sig ganska summarisk bredvid Semi-Byzantios, som arb etar med ri ka och r örliga 

dräkter och d raperier, livfulla rörelser och e tt sinne för nyanser, 

Den livfulla, rörliga figurstilen hos By zantios återfinns hos S emi-Byzantios, 

men " i långt mera fyllig reliefbehandling och me d u tförligare naturalism." 

MÄSTER H EGVALD 

Även Hegvald fick sin utbildning i Skåne, kanske rent av i Lund. Majestatis 

höviska och h ögtidliga stil skulle enligt Lundberg ly sa fram ur några av Heg-

valds framställningar. Det egna temperamentet t illåter emellertid inte figurer

na att agera riddarmässigt, utan dessa berättar naivt uttrycksfulla, ödestyngda 

med dr astiskt åtbördsspråk. Den f olklige och p rovinsielle Hegvald behärskar 

bildframställningens konst men hçins sätt att behandla de kristna motiven ".... 

torde förråda ganska mycket av den t idens nordiska tänkesätt och u ppfattning." 

STENMÄSTAREN SIG RAF 

Sigraf förbigås nästan med tys tnad av Lundberg, me n dennes p restation när det 

gäl 1 er det arkitektoniskt dekorativa väcker beundran. Det andliga uttrycksvär

det hos S igraf bedöms i jämförelse med han s äldre kollegor som "en avgjord til l

bakagång" . 

Erik Lundberg u rskiljer två riktningar i stenkonsten under det sena 1100-talet, 
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nämligen "den ståndsmässiga och den folkliga". 

Sammanfattningavis betonas att " en icke ringa del av de a ssisterande 

1undaskulptörerna varit gotlänningar." 

Erik Lundberg har spegelvänt Roosvals kronologi-schema med a tt sätta mästaren 

Hegvald sist. Den stora nyheten hos Lundberg är att han kan tänka sig två från 

varandra vitt skilda riktningar som "den ståndsmässiga" och "den folkliga" 

existerande samtidigt. 

Tillkomsttiden för de roman ska do pfuntarna på Gotland komprimeras ti ll ett 

halvsekel, men de e nskilda mästarna och längden på deras aktiva verksamhet 

kvarstår enligt det av Roosval föreslagna schemat. Några d opfuntar, som t .ex. 

Stenkyrka och Eke by,förs från en skulptörs oevre (Majestatis enl Roosval) t ill 

en annans (Hegvalds). 

De ikonografiska och ikonologiska problemen berörs inte,så försök att använda 

andra metoder än den rent stil kritiska förekommer inte,när det gäller de g ot

ländska dopfuntarna. Det är emellertid intressant att notera att förlagepro

blematiken diskuteras i fallet Byzantios, detta i likhet med Roosval, men m an 

nöjer sig med a tt framkasta det troliga i att någon slags förebild kan ha exi

sterat. 

Samtliga stenmästare utom Sig raf skulle också ha varit verksamma som ark itek

ter, dock me d probl emet att av S emi-Byzantios byggnadsverksamhet skulle bara 

murdelar av T ofta kyrka vara bevarade. Detta skulle i princip innebära att led

ningen för resandet av flertalet av de roman ska k yrkorna och huggandet av dess 

skulpturutsmyckning utfördes av en h andfull konstförståndiga öbor, de flesta 

med en "akademitid" vid Lundabygget. Dessa hypote ser torde av praktiska skäl 

kunna anses mindre sannolika. 
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ARMIN TUULSES UPPFATTNING OM DE GOTLÄNDSKA ROMANSKA DOPFUNTARNA 

Armin Tuulse behandlar i "Romansk k onst i Norden"^ problemen med grupp ering 

av de gotländska stenmästarna. Den kro nologi som Roos val skapade i "Die Stein

meister Gottlands" (1918) med He gwald som banbrytare före Lundaskolans tid 
2 )  synes inte enligt Tuulse vara tillfredsställande. Erik Lundberg ' har visat 

att det finns starka skäl för en annan u ppfattning med åtf öljande gruppering 

och k ronologi. Tuulse ansluter sig i stort ti l l de av Lundberg anförda teorier

na, men fr amhåller att vi med säkerh et inte har att göra med ens kilda mästare 

utan med verk städer. Dateringsproblematiken ägnas inte något större utrymme i 

Tuulses översiktskapitel. 

Vi skulle alltså få följande olika verkstäder: 

1) Den bysantiniserande verkstaden 

2) Tryde-Hablingbo verkstaden 

3) Hegvald 

4) Sighraf 

Den by santiniserande verkstaden skulle ha fått inspiration från Lunds lombar-

diska byggnadshytta. Huvudmästaren, av Roosval kallad Byzantios, skulle alltså 

efter utbildning i Lund en kort tid ha varit verksam i Skåne och möjligen då 

skapat dopfunten i Dalby. Hans s til kännetecknas av en låg relief som närma r 
3) sig plattskärningens med de taljering i ristning. ' Anatomiskt har framställ-

1) Tuulse, A.: Romansk ko nst i Norden, Stockholm 1968, s. 83-88. 

2) Lundberg, E.: Byggnadskonsten i Sverige under m edeltiden 1000-1400, 
Stockholm 1940. 

3) Exakt samma formulering använder Lundberg, E.: a.a., s. 282 
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ningen drag av klassiska grekiska ideal. Dessa drag har kanske förmedlats av 

bysantinska eller bysantiniserande metal 1 arbeten eller textilier som använts 

som fö rlagor. Efter 1100-talets mitt startar verkstaden på Gotland och i dess 

första period där framställs funtarna i Atlingbo, Eskelhem, Garda, Guldrupe, 

Hablingbo m.fl. kyrkor. Hans b ästa arbete enligt Tuulse är fasadrelieferna i 

Vänge. 

Den yngre fasen av verkstaden kännetecknas av en mjukare kontur och nya typer 

av odjur på foten. De tidigare hade alla samma schema vad gäller baserna, näm

ligen två odjur, vädur och människa. Sambandet me d den äldre verkstaden finns, 

men prerom anska drag i form av flätverk av 1000-talstyp förekommer också. Dräk

terna har rika rörliga draperier och åtbördsspråket är l ivfullt. Denna fas har 

stor betydelse för utvecklingen i Sverige. Verkstadsgränserna börjar att bli 

alltmer diffusa. 

Med ben ämningen Tryde-Hablingbo verkstaden vill Tuulse visa att vi här har att 

göra med mate rial som bef inner sig på o lika geografiska områden. Huvudmästaren 

är inspirerad från Lund. Dopfunten i Tryde bär många bev is därpå. Trydefunten 

som av olika skäl placeras till tiden omedelbart före 1160 ger också e tt visst 

dateringsunderlag. Bland de skånska arbetena kan näm nas Tryde, Löderup, östra 

Hoby och Valleberga. 

Verkstaden skulle senare ha ö verflyttats t ill Gotland och Ha blingboportalen med 

lundensiska lejon och sin Majestas Domini-framställning visar sammanhangen m ed 

det skånska m aterialet. Framställningen av "Herren i Majestät" gav Roosva l 

impulsen t il l kännenamnet M ajestatis. Gotländska exempel på d opfuntsskulptur 

finns i Gerum, Lokrume. Vall, Väskinde, Stenkyrka och Ekeby. Problemet med Bar-

lingbofunten går inte att lösa helt, men Tuulse pekar på samband me d Tryde -

Habl ingbo verkstaden, utan att direkt binda dess skulptör vid denna verkstads

krets . 



39 

Namnet Hegvald användes av Tuulse som mäs tarnamn, men betecknar säkerligen en 

donator. Under denna b eteckning har samlats en serie figurrika, expressionis

tiska och av fornnordiska strömningar påverkade d opfuntar. Hans intressanta 

bildvärld kan bä st studeras på funtarna i Vänge»Stånga, När och Hal la. 

Några f untar har av Roosval tillskrivits "anonymus Hegvald posthumus", en mäs

tare som f ått impulser från Lund och verkat efter huvudmästarens död. 

"Hegvald posthumus" klassiska figurframstäl1 ning förekommer på Viklaufunten 

och liknande drag finns i Rone, Endre, När och Sjonhem. Tuulse anser att dessa 

dopfuntar i stället bör vara de första alstren, som producerades av Hegvalds-

verkstaden. Man had e också k ontakt med Skåne, vilket visas bl.a. med funten i 

östra Vemmenhög. 

Kontakter med sydskandinavien förekommer också i korportalen i Fardhem, som 

visar drag av jylländsk portalskulptur. Denna skola skulle ha tagit sin början 

på 1 160-talet. 

Sighraf är enligt Tuulse ett mästarnamn. Hans verkstad har producerat strama, 

stiliserade figurer på r egelmässiga avstånd. Veckstilen påminner om L undadomens 

vestfaliska verkstad omkring 1170. 

Den senare typen, som slopa r den t idigare arkadindelningen på funtarna, finns i 

Grötlingbo, Eke, Lau och Bro . Exempel på hans reliefer finns inmurade i Gröt-

lingbo sydfasad. Ett gravmonument av samma verkstad finns numera in murat i Lye 

västfasad. Madonnan kan här ge en datering til l omkring 1190. 
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Schematisk framställning av A. Tuulses kronologi för de gotländska 

romanska dopfuntarna. (Utf. av förf.) 

Lunds domkias 
norra portal 
avslutas 

Lunds Tryde- Lye-
domk:as funten kistan 
högalt. 1157-61 1190 
invi gni ng 

i I 
, \ . J r , 4 1 L_ .. . . _ l_ 

1104 1150 1200 

1 > 

1. Den bysa ntiniserande verkstaden 

2. Tryde-Hablingbo verkstaden 

3. Hegvald 

4. Sighraf 

Tuulse föreslår begynnelsetid för stenhuggarverkstäderna, men anger ingen 

längd för deras verksamhetstid. 
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Som sammanfattning av detta resonemang kan ma n fastslå,att Tuulse t il l skill

nad från Roosval och i enlighet med Lundbe rg lägger Hegvald sist. Denna verk

stad är inte början utan slutet på en utveckling. Byzantios får i stället in

leda raden av stenmästare (verkstäder) och hans första skede läggs ti l l tiden 

för arbetenas avslutande i Lund, m.a.o. omkring 1150. 

Tryde-Hablingbo verkstaden får enligt Tuulse en något så nä r fast punkt i 

diskussionen om Tryde^ funten, alltså tiden strax före 1160. 

1) Lundberg, E.: Recension av T uulse, A.: Romansk ko nst i Norden, i Fornvännen 
1969/2, s. 127, "Tuulse daterar på säkra grunder Majestatis verk t ill 
ca. 1160 " 
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DOPFUNTEN I GERUMS KYRKA 

Den väl bevarade dopf unten av sandsten i Gerum best år i sin nuvarande uppställ

ning av tre delar, en figurförsedd cuppa, en fot med fy ra framstickande odjurs

huvuden vilka biter om ormkroppa r samt en upptill hålkälad» troligen sekundär, 

rund, plintartad anordning, vars övre diameter överensstämmer med fote ns nedre. 

Fig. 3 
Dopfunten i Gerums kyrka 
Foto: förf. 1974 
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Cuppan ä r genom rundbågiga arkader,som b ärs av låga, vridna kolonner, indelad 

i sex b ildförsedda fält. Kolonnerna står på r ektangulära, postamentartade baser, 

vars övre hörn avfasats, övergången m ellan skaft och bas har markerats,vi 1 ket 

ger intrycket att skaften nertill avslutas med en vulst. 

Kapitalen är alla av samma reducerade ansiktsmaskskaraktär. Den övre begräns

ningen av kapitälet är en rak horisontal. Kapitälets sidor är upptill vertika

ler och n ertill konvergerar den böjda sidan mot s kaftet. Kapitälets undre be

gränsning ger konturen till kinderna och näsan. Två ma ndel formade ögon sitter 

inplacerade vid näsroten, ögonens undre kontur är dubbel. 

Svickelornamenten har alla utom två samma utseende. De likartade består av sym

metriska bladornament som har en k raftig stam i mitten från vilken profilerade, 

svängda b lad utgår, dessutom om ges de på två sidor av upptill inåtsvängda lis

ter, som utgå r från kapitälets mitt. Av de två skiljande ornamenten ä r ett lik

nande de ö vriga med sk illnaden att den på två sidor omramande listen saknas. 

Det andra är ett trepassformat knutmotiv, vars flikar är spetsigt avslutande 

och me d dubbel ytterkontur. 

De sex scenerna visar motsols Marie bebådelse, Maria och E lisabets möte, födel

sen, tre herdar, de tre kungarna frambärande sina gåvor t ill nästa bildfälts 

madonna. 

MARIE BE BÅDELSE 

I bebådelsescenen agerar en p rofilställd, glorieförsedd ängel, som ly fter sin 

högra hand me d t vå framsträckta fingrar och vars vänstra håller ett skriftband 

Den dokklädda,gloriekrönta Mariafiguren står helt frontal och visar högerhan

dens insida framför kroppen, den vän stra häller i samma höjd ett rektangulärt 

föremål, som m ed säkerhe t kan tolkas som en bok. Händernas hållning gör att 
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Fig. 4 
Dopfunten i Gerums kyrka 
Marie bebådelse 
Foto: förf. 1974 

det yttersta pi agget, som i övrigt omsluter Maria, lyfts av handlederna och fal

ler ner mellan dessa i en spetsig fl ik. En u tfläkt duva sänker sig snett nedåt 

mot Marias högra öra. 

På Marias vänstra sida står ett bokstöd i uppvikt perspektiv. Själva bokplattan 

bärs av en k ort vertikal stolpe stående på e tt kubiskt postament. 

Ängelns i övrigt förhållandevis enkla dräkt innehåller en anmärkningsvärd de

talj, nämligen den a tt på överarmen mot axeln finns ett band m ed sn edställd 

dekor. Denna dräktdekor förekommer på likartat sätt på y tterligare två gestal

ter: den sovand e Josef inkomponerad i Visitatioscenen och på den s ittande her

den i scenen me d de tre herdarna. 
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Fig. 5 
Dopfunten i Gerums kyrka 
Maria och E lisabets möte och den sovande Jo sef 
Foto: förf. 1974 

MARIA O CH E LISABETS M ÖTE 

Maria och El isabets möte visas genom a tt två profilstäl Ida, glorieförsedda kvin

nor utan särskiljande karakteristi ka omfamnar v arandra. Båda kv innorna bär en 

yttre dräkt,där doket går i ett med det i övrigt kroppsomslutande plagget. Den 

undre dräkten veckas i vertikala fall. Ett av veckfallen har försetts med en 

bågformad d ekor,vilket ger ett stol al iknande intryck. Halva bildscenen upptas 

av en me d ryggen mot Visitatioscenen sittande skäggig Josefsfigur med slu tna 

ögon, under ett segmentformat moln. Han sitter med sväva nde fötter pä e tt upp

till avrundat stenliknande föremål och me d d et framåtlutande huvudet vilande 

i vänster hand. 
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Efter scenen me d Maria och El isabets möte och den sovande Josef följer en fö

delsescen, som in te bör isoleras från den därpå följande framställningen med 

herdarna. Även den sovande Jos ef kan tänkas ingå efter vanligt mönster b land 

personerna i födelsescenen. 

Fig. 6 
Dopfunten i Gerums kyrk a 
Kristi födelse 
Foto: förf. 1974 

KRISTI FÖDELSE 

Maria ligger på en bågformad "madrass" med sin vänstra hand de lvis bakom kru b-

ban i uppvikt perspektiv. I krubban vilar barnet,där även huvudet tycks dolt 

under lindorna. Från krubban mot Maria har en strålglans markerats med par al

lella snedställda ritsar. 
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En en facetecknad oxe tillsammans med en profilställd åsna l åter mularna tan

gera krubban. Mellan de båda lån ghalsade djuren hänger en blomartad, åttaflikig 

stjärna. 

Fig. 7 
Dopfunten i Gerums kyrka 
Herdarna 
Foto: förf. 1974 

HERDARNA 

Markens herd ar framställs här av två stående mä n och en sittande, skäggig man. 

Herden närmast födelsescenen står bakom en långsvansad ko och me d h öjd vänster

hand vänder han a nsiktet mot Maria och K ristusbarnet. De båda stående b är till 

sina knäkorta kjolar ett capeliknande plagg med up pfälld kapuschong. Den i 

scenens m itt stående herden pekar uppåt och vänder sig mot den sittande, som 
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förutom ålderskarakteriseringen skiljer sig ifrån de båda andra även i avseende 

på k lädsel genom a tt ärmar finns på överkroppens plagg samt en längre kjol. På 

vänstra överarmens ärm s itter den t idigare nämnda dekoren. 

Fig. 8 
Dopfunten i Gerums kyr ka 
Heliga tre kungar 
Foto: förf. 1974 

HELIGA T RE KU NGAR 

I stram procession skrider efter varandra de tre krönta gestalterna med gåvorna 

i klotformade askar, burna i stadigt grepp av de framsträckta högerhänderna. 

Alla bär samma d räkt. En mantel som hå lls samman vi d höger axel bärs över en 

fotsida dräkt,som inte döljer de något framskjutande magarna hos kungarna. Den 

främste i raden b är ett längre skägg än den f öljande. Mellan dessa intill den 

övertäckande arkivolten strålar en åttaflikig stjärna. Den siste kungen i raden 

är skägglös. 
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Fig. 9 
Dopfunten i Gerums kyrka 
Maria och K ristusbarnet 
Foto: förf. 1974 

MARIA O CH K RISTUSBARNET 

Mellan två sidodragna draperier tronar Maria med Kris tusbarnet på sitt vänstra 

knä. Hon sluter med vänsterhanden ömt barnet i sin famn och vilar den högra på 

dess knä. Hon bä r som ti digare det kroppsomslutande överplagget vilket går i 

ett med doke t. Gloriorna ti ll de båda gestalterna har tecknats så a tt ingen av-

gränsning finns mellan Marias och K risti gloria. Hon sitter på en al tari iknande 

anordning och vilar de spetsiga och me d längsgående banddekor försedda skorna 

på e tt bågformat underlag. 

Kristusbarnet markerar kontakten med kungar na i föregående scen me d a tt höja 

högerhanden i en välsignande gest. 
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FOT 

Kring fotens övre del löper ett flätverk på den u pptill avslutande vulsten. 

Från vulsten skjuter fyra glosögda, manförsedda rovdjurshuvuden fram. De b iter 

alla om ormkroppar, som arra ngerats (på drakslingevis) i ornamentala knutar 

mellan odjurshuvudena. Bakom nacke n på be starna löper ett band, som mellan hu

vudena f orts ned under vulsten och där ordnats i knut. 

STIL 

Gerumfunten har stora likheter i avseende på stil och innehåll med dopfuntar na 

i Lokrume, Valls och Väskinde k yrkor. (Se nedan). 

Det förekommer dock i Gerum e tt markerande av kindknotorna och e tt betonande 

av ögonen, vilket ger en speciell karaktär åt ansiktsframstäl1 ningarna. Denna 

typ av ansikten påminner t ill del om de f ysionomier, som föreko mmer på dopfun

tar av "Hegvaldskaraktär". 

De vegetativa svickelornamenten på Gerumfunt en har den kraftiga mittnerven, 

som ka rakteriserar motsvarande ornament på d opfuntar av "Byzantiostyp". De 

stiliserade vinkelställda bladen som utg år från mittnerven hos "Byzantiostypen" 

finns på Gerumfunten f ast i mera utvecklad och dekorerad form. Det kan me d 

andra ord skönjas stildrag och e lement, som van ligen återfinns i olika typgrup

per, hos de en skilda arbetena i Gerum. 

Maria med Kris tusbarnet i Gerum har stora överensstämmelser med mots varande 

framställningar i Lokrume, Valls och Väskinde k yrkor. (Se s id.62ff.). 
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Fig. 10 
Relikkista från Härads kyrka 
Maria med Kris tusbarnet 
Foto: förf. 1974 

Förutom de ovan anförda tre exemplen finns likartade madonnaframställningar 

t.ex. på Härad skistan och d opfunten i Ltftofte, Danmark. Det är framför allt 

likheter när det gäller Marie dräkt, hennes gloria, som utan avgränsning över

går i barnets, och K ristusbarnets ställning i moderns s köte. Kristusbarnet har 

i Ltftofte i likhet med Lokru me, Vall och Väskinde d et "bokrullei iknande" före

målet i sin vänstra hand. 

Fig. 11 
L0tofte kyrka 
Detalj av dopfunten, visande Maria med Kris tusbarnet 
efter Roosval, J.: Die Steinmeister Gottlands, TAF. L. 
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Fig. 12 
Dopfunten i Lokrume kyrka 
Foto: förf. 1972 
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DOPFUNTARNA I GERUM, LOKRUME/ VALL OCH VÄSKINDE KYRKOR 

Fig. 13 
Dopfunten i Lokrume kyrka 
Foto: förf. 1972 

Dopfuntarna i Gerum, Lokrume, Vall och Väskinde f örs av Roosval tillsammans med 

Hablingbo nordportal ti l l mästaren M ajestatis,^ som även t illskrivs ytterliga

re verk både i Skåne och på Gotland. 

1) Roosval, J.: Die Steinmeister Gottlands, s. 145. 



Fig. 14 
Dopfunten i Valls kyrka 
Foto: förf. 1974 

Fig. 15 
Dopfunten i Väskinde 
kyrka 
Foto: förf. 1972 
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Tuulse ser inte en e nskild mästare bakom de ovan näm nda mon umenten utan en 

verkstad som han benä mner "Tryde-Hablingboverkstaden", och poängterar på d etta 

sätt sambandet mella n skulptur i Skåne och på G otland.1) Roosval och Tuulse 

föreslår också i sina stora standardarbeten ungefär samma d ateringar för de fy

ra dopfuntarna,nämli gen t iden efter 1160.^ 

Funtarna i Lokrume, Vall och Väskinde ä r skadade genom vittring, dessutom är de 
3 ) båda sistnämnda försedda med sent ida målning. 1 I Vall har en d el av cuppans si

da b ilats bort tillsammans med de från foten utskjutande fyra odjurshuvudena. 

Gerum (s e fig. 3 ) framstår som den i särklass bäst bevarade och är den enda 

i gruppen so m har arkadindelning. 

Alla är försedda med scener ur Kristi barndomshistori a me n me d något varierande 

innehåll. Kristus som Majestas Domini omgiven av evangel istsymbolerna framställs 

i Lokrume, Vall och Väskinde men sakna s i Gerum. 

Marie bebådelse inleder raden av scener på de fyra funtarna och går motsols 

runt cuppans sida. Alla visar en p rofilställd ängel hälsande en frontal Maria. 

I Lokrume och Ger um bär ängeln ett skriftband, där man i det förstnämnda fallet 

kan u rskilja E MARIA. I Vall, Väskinde och Gerum ( se fig. 4 ) sänker sig en 

duva mot Marias högra huvudsida. Detta har troligen även v arit fallet i Lok

rume, men en s entida lagning omöjliggör en säker tolkning. Bokstöd förekommer 

till höger om Maria i Gerum, i Väskinde mellan de båda figurerna,där också en 

cirkelskiva delad i åtta sektorer finns ovanför bokstödet. Ängeln saknar vingar 

i Väskinde. 

1) Tuulse, A.: Romansk kon st i Norden, s. 85. 

2) Va ll dateras dock av Tuulse i Fornvännen 196 9/3, s. 189 til l "1100-talets slut
skede eller något senare." 

3) Väskindefunten målades 1782-83 enl Sveriges Kyrkor Band I, Häfte 3, s. 216. 
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Fig. 16 
Dopfunten i Väskinde ky rka 
Marie bebådelse och Maria och E lisabets möte 
Foto: förf. 1972 

Fig. 17 
Dopfunten i Valls kyrka 
Marie bebådelse och Maria och E lisabets möte 
Foto: förf. 1974 
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Fig. 18 
Dopfunten i Lokrume kyrka 
Marie bebådelse och Maria och El isabets möte 
Foto: förf. 1973 

Maria och E lisabets möte s kildras i alla fyra fallen på samma s ätt med de båda 

kvinnorna stående i profil och omfamnande varandra. I Gerum s itter dessutom en 

sovande g estalt, Josef, i Visitatioscenen. (Se fig. 5 ). 

I födelsescenen ligger i alla fyra fallen Maria på e tt madrassliknande läger 

och ovanför henne finns krubban me d d et lindade barnet. Oxen och åsnan visas 

med huvu d och hals och me d mularna intil l krubban, som tec knats i uppvikt per

spektiv. Från krubban g år en strålglans markerad gen om sned ställda ri tsar mot 

den ligg ande Maria. En å ttaflikig stjärna strålar mellan djurhuvudena i Gerum 

(se fig. 6 ), Vall och Väskinde. I Lokrume spänns en arkad över jungfrun, bar

net och djuren. Ovanför arkaden l yser stjärnan omgiven av uppvaktande änglar. 

Den sovand e Josef avskiljs från de ö vriga i Lokrume genom en dekorerad kolonn. 
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Fig. 19 
Dopfunten i Lokrume kyrka 
Kristi födelse 
Foto: förf. 1973 

Likartade anordningar förekommer i Vall och Väskinde,där dock d et avskiljande 

elementet mera liknar en hög stake med e tt spetsigt ljus. I Lokrume, V all och 

Väskinde får den s ittande Josef sin vision genom en ängel, som visas framstickan-

de u r ett moln o vanför den sovand e gestalten, som hå ller huvudet i högra handen. 

I Lokrume sitter Josef på en draperitäckt stol. I Vall och Väskinde ä r under

laget "stenliknande". 

Bebådelsen för herdarna visas i Lokrume, Väskinde och Gerum (s e fig. 7 ). 

Denna scen har också funnits i Vall men bi lats bort så n är som på e tt behor-

nat huvud och framkroppen ti ll ett koliknande djur. En bö jd, höjd högerarm 

är också skönjbar. I de t re studerbara fallen är herdarna klädda i capeiiknan

de pla gg med kapus chonger och me d en herde pekande mot stjärnan med höger hand 

och me d den vänstra förmedlande budskapet till en sittande, skäggig gestalt. 
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Fig. 20 
Dopfunten i Väskinde kyr ka 
Kristi födelse 
Foto: förf. 1972 

Fig. 21 
Dopfunten i Valls kyrka 
Kristi födelse 
Foto: förf. 1974 
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Fig. 22 
Dopfunten i Lokrume kyrka 
Bebådelsen för herdarna 
Foto: förf. 1973 

I Gerum (se fig. 7 ) och Väskinde ä r herdarna tre och v aktar ett koliknande 

djur. I Lokrume är de två och d jur saknas. Stjärnan finns i Lokrume och Vall. 

Det torde stå klart att den borthuggna scenen i Vall närmast skulle ha l iknat 

den i Väskinde me d en stående herde pekande uppåt bakom e tt koliknande djur. 

De ö vriga arrangemangen l åter sig inte rekonstrueras. 

De h eliga tre kungarna framställs i alla fyra fallen. Deras legend visas i Lok

rume och Vall och b örjar med besöket hos Herodes. Delar av Vallframställningen 

är emellertid bortbilade så nä r som på huvudet och konturen av framsidan hos 

den fr ämste kungen och en sittande svärdförsedd och k rönt Herodes. I Lokrume är 

Herodes klädd i mantel och h åller en l iljespira i handen. Mellan den tronande 

Herodes och delvis bakom den s ittande herden i föregående scen står de tre 

kungarna hopträngda. Deras k roppshållning är rak och de har högburna huvuden. 

De tre kungarna i Lokrume är 
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Fig. 23 
Dopfunten i V'äskinde kyrka 
Bebådelsen för herdarna 
Foto: förf. 1972 

Fig. 24 
Dopfunten i Lokrume kyrka 
Heliga tre kungar inför Herodes 
Foto: förf. 1972 
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Fig. 25 
Dopfunten i Valls kyrka 
Herodes och två uppvaktande kungar 
Foto: förf. 1974 

Fig. 26 
Dopfunten i Väskinde kyr ka 
Heliga tre kungars uppvaktning 
Foto: förf. 1972 
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klädda i knälånga m antlar och inför Herodes hälsar de gen om at t föra samman 

händerna som ly fts til l hakhöjd. 

Frambärandet av gåvorna ä r olika skildrat i alla fyra fallen. Gemensamt är dock 

att gåvorna visas genom askar med cirkelformade bottnar,som bärs i framsträck

ta händer, och å lderskarakteriseringen genom ol ika skägglängder. De bä r också i 

alla fyra scenerna kronor med rundad e krön och av samma triangel formade typ. 

Stjärnan visar vägen i Gerum (s e fig. 8 ) och Väskinde och där marscherar de 

tre med högb urna huvuden. I Vall visas bara två kungar. I Lokrume möter vi de 

tre kungarna skridande i stilla procession och me d huvud ena a ndaktsfullt böjda. 

I Väskinde har kungarna samma mantel typ som i Lokrume, m en fr amställningen är 

mindre plastiskt utförd. 

Fig. 27 
Dopfunten i Lokrume kyrka 
Heliga tre kungars tillbedjan av Kristusbarnet 
Foto: förf. 1973 
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Fig. 28 
Dopfunten i Valls kyrka 
Maria med Kris tusbarnet 
detalj ur Heliga tre kungars, 
t il 1 bedjan 
Foto: förf. 1974 

Gerumfuntens scener avslutas av en frontal, sittande madonna me d bar net på 

sitt vänstra knä. Hon trycker ömt Kr istusbarnet med bå da händerna mot sitt 

bröst. Lokrume, Vall och Väskinde ha r likartade madonnor. Kristusbarnet 

sträcker i alla fyra fallen sin högra hand välsig nande mot kungarna. I Lokrume, 

Vall och Väskinde h åller också K ristusbarnet ett "bokrullei iknande" föremål i 

vänster hand. Ytterligare en uppvaktande gestalt står ti ll höger om m adonnan 

i Lokrume. 
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Kristi frambärande i templet framställs i Vall och Väskinde genom a tt Maria 

håller fram Kristusbarnet, som stöd er fötterna på e tt altare, mot en stående 

Simeon med fram sträckta händer. Kristusbarnet höjer högra handen och håller i 

båda scenerna samma "bokrul1 el iknande" föremål i sin vänstra hand. I de båda 

scenerna finns också en kalk framför barnet på a ltaret. Simeon står till väns

ter, Maria på a ltarets högra sida och bako m hen ne y tterligare en k vinna med 

offerduvorna. Detta är förhållandet i Vall, där också en duva svävar ovanför 

altaret. I Väskinde står Maria på a ltarets vänstra sida och duvan saknas. 

Simeongestalten står t ill höger och bako m denn e kvinnan med offe rduvorna. 

Fig. 29 
Dopfunten i Valls kyrka 
Frambärandet i templet 
Foto: förf. 1974 
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Fig. 30 
Dopfunten i Väskinde k yrka 
Frambärandet i templet 
Foto: förf. 1972 

På dopfun tarna i Lokrume, Vall och Väskinde framställs som ti digare nämnts 

Majestas Domini. Han sitter tronande på en dubbelbåge omgiven av en mandorla 

som i Vall och Lokru me försetts med te xt. Den la tinska texten i Lokrume lyder: 

"HEC M E A M AIESTAS M E A VIA TVS AD Q VEM P OTESTAS".1 ' Vall har texten: "+MAGNV : 

N O M E  :  D O M I N I  :  E M A N V E L  :  A O " . 2 '  

Den latinska inskriften i Vall har översatts ti l l "Herrens stora namn är 

Emanuel. A och 0 ." F. Nordstr öm^ tolkar innebörden av texten tillsammans med 

bildframställningen genom här ledning til l Jesaja 7:14 och Matteus 1:23. 

1) texten enl Sveriges Kyrkor, Band I, Häfte 3, s. 346 

2) texten enl Sveriges Kyrkor, Band I II, s. 77. 

3) Nordström, F.: Dopfunten som kä llan med l ivets vatten i: De hundra kyrkor
nas ö, 1965, s. 106f., se även den samme: Mediaeval Baptismal Fonts, s. 76f. 
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Texten i Lokrume har av G. Lindström översatts ti ll: "Detta är min Herre 

(egentligen mitt majestät), min vägkost i vilken ligger kraft".^ "Inskriften 

tycks hänsyfta dels på Majestas Domini-gestalten, dels på den v ägkost, som 
2 ) 

dopet är på vandringen genom l ivet." ' 

Den högra handen ä r lyft till en välsignande gest och den vänstra håller för

utom bok en en fl ik av m anteln. Samtliga Kristusfigurer är klädda i liknande 

draperier med en mantel över vänster axel och en fl ik täckande den högra. Vid 

midjan har draperierna ordnats i vertikala veck. 

Utanför mandorlan finns evangelistsymbolerna på runda upphöjningar. I Lokrume 

står till vänster om "Herren i Majestät" en ängel med e tt långt språkband i 

händerna. I Vall och Väskinde s tår en män sklig varelse till höger om d en man -

dorlaomramade framställningen och svänger e tt rökelsekar. Till vänster bärs 

själar fram mot domaren, i Vall i form av e tt huvud bur et i duktäckta händer. 

I Väskinde s ymboliseras själen på samma sätt som i Vall, men en sentida över

målning har ändrat huvudet och duken t il l ett lindebarn. Det långa språkbandet 

i Lokrume kan s ymboliskt tolkas så att det innehåller namnen på de s aligas 

själar. 

1) Lindström, G.: Anteckningar om Gotlands Medeltid, II, s. 91 samt Sveriges 
Kyrkor, Gotland, Band I, Häfte 3, s. 346f., se även Nordström , F.: Dopfun
ten som käl la , s. 110. 

2) Nordström, F.: Dopfunten som kä lla , s. 110. 
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Fig. 31 
Dopfunten i Lokrume kyrka 
Majestas Domini 
Foto: förf. 1973 

I Jesaja 7:14 heter det: "Så s kall då Herren själv giva eder ett tecken: Se, 

den unga kvinn an skall varda havande och föda en son, och hon skall giva honom 

namnet Immanuel." I Matteus 1:23 står det: "Se, jungfrun skall bliva havande 

och föda en son och man sk all giva honom nam net Emanu el" (det betyder Gud m ed 

oss). 

Därmed s tår sammanhanget mella n centralscenen, Majestas Domini med dess i n

skrift,och födelseberättelsen klar. Födelseberättelsen är naturlig på en dop

funt, "eftersom dopet symboliserar återfödelsen, och s jälva funten under medel

tiden tycks ha u ppfattats som en symbol för Marie sköte i enlighet med Augu s

tini ord "Vulva matris, aqua B aptismatis", d.v.s. "Moderns sköte är dopets vat

ten". 
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Fig. 32 
Dopfunten i Väskinde kyrka 
Majestas Domini 
Foto: förf. 1972 

Fig. 33 
Dopfunten i Valls kyrka 
Majestas Domini 
Foto: förf 1974 
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Fig. 34 
Dopfunten i Lokrume kyrka 
Cuppans undersida med "den tomma tronen" 
Foto: förf. 1973 

CUPPORNAS U NDERSIDA 

Alla fyra cupporna har koniska undersidor. Gerumcuppans undersida är slät och 

odekorerad. Vall och Väskindecupporna har ett brett flätverk löpande runt un

dersidan. Lokrumecuppans undersida är indelad genom arkader i sju bildfält. 

Svicklarna mellan arkaderna har dekorerats med fl ätade trepassornament. Under 

Majestas Domini finns en "etimasiaframställning", visualiserad genom en a ltar-

liknande draperiklädd tron, på v ilken det står en duva och e tt kors med kor s

armarna förenade med flätning. I de två fälten till vänster om den tom ma tro

nen finns symbolerna för Matteus och Johannes. I motsvarande fält til l höger 

avbildas Lukas och Markussymbolern a. De två övriga fälten inrymmer vardera en 

påfågel!iknande fågel. 
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DOPFUNTSFOTEN 

Foten til l dopfuntarna i Lokrume, Gerum , Vall och Väskinde ha r alla samma a r

kitektoniska uppbyggnad. De ä r runda me d s vagt konkava sidor och u pptill av

slutade med en flätverksdekorerad vulst. Nertill bryts konkaviteten av en deci

meterhög b ottenplatta med raka sidor. På vu lsten skjuter i Lokrume, Ger um och 

Väskinde fyra odjurshuvuden fram från vulsten med ormar i käftarna. En li knan

de anor dning har förekommit i Vall men b ilats bort. Dessutom lö per bakom nack en 

på bes tarna ett band,som fö rts ned på fotens konkava sida mellan de u tskjutan

de huvud ena och där ordnats i knut. Foten till dopfuntarna i Gerum och Väskin

de v isar iögonfallande överensstämmelser i avseende på de mustaschpryd da odju

ren och de fjälliga ormarna,som ordnats i ornamentala slingor mellan bestarna. 

Foten har traditionellt tolkats som enba rt bärare av n egativa symboler. De 

framskjutande huvudena kan ses som bek ämpare av ormarna som v anligtvis ses 

som und erjordiska symboler.^ 

Fig. 35 
Detalj av dopfuntsfoten i Lokrume kyrka 
Foto: förf. 1973 

1) se även No rdström, F.: Dopfunten som kä lla , s. 113. 
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STIL 

De fyra beskrivna dopfuntarna visar, trots iögonfallande olikheter i det tek

niska utförandet, många ge mensamma d rag. Scenerna som fr amställer bebådelsen ä r 

så gott som ide ntiska i alla fyra fallen. Maria och E lisabets möte har förutom 

kroppsställningen och händernas h ållning en o vanlig likhet genom a tt de båda 

kvinnornas glorior flyter samman utan någon särskiljande avgränsningslinje. Fö

delsescenen är likartad i avseende på Marias läger, strålglansen från krubban 

i det uppvikta perspektivet, de uppvaktande djurens ställning och den t ydligt 

sovande J osef, som avsk ärmas från jungfrun och b arnet. 

Herdarna vaktar i tre fall samma typ av boskap, koliknande djur. De ag erar på 

samma s ätt och bär samma typ av dräkter. Kungarnas kronor och gåvor framställs 

på l ikartat sätt i alla fyra fallen. Herodes i Vall och Lokrum e har stora över-

ensstämmelser. 

De fyra madonnaframstälIningarna överensstämmer i avseende på det moderliga 

agerandet mellan Maria och K ristusbarnet. Marie dräkt är likartad i de fyra 

fallen. Hennes gloria övergår utan begränsningslinje direkt i Kristusbarnets 

gloria. 

Frambärandet i Vall och Väskinde ä r så n är som på den svävan de duvan i Vall 

nästan identiska. 

Figurerna i Lokrume har en slank elegans och c eremoniell värdighet i sitt age

rande, som sakna s i de ö vriga tre fallen. Lokrumemadonnan har emellertid inte 

de tre andras påtagliga frontalitet utan vänder huvudet åt de uppvaktande kung

arna. Figurerna i Vall och Väskinde ä r rustikare än de motsvarande i Gerum och 
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framför allt de i Lokrume. Stenhuggaren som skar bilderna på Lokrumef unten 

framstår som den t ekniskt skickligaste i jämförelse med de ö vriga, där hand

lingar och åtbördsspråk ibland blir övertydliga. Den gemensamma nämn aren för 

de fyra dopfuntarnas bildframstälIningar måste vara förlagematerialet. 

DATERING 

Den beröm da ma donnan f rån Viklau, nu i Historiska museets ägo, har genom A. 

Anderssons g rundliga forskningar daterats ti ll tiden ca 1170 - ca 1190.^ De 

oförgyllda partierna på Viklaumadonnans knä och tapphålen, på hennes v änstra 

lår och mel lan hennes vader samt vänstra handens hållning indikerar att Kris

tusbarnets placering är något förskjuten åt madonnans vänstra sida i för-
2 ) 

hållande til l mittvertikalen. ' 

I jämförelse med m adonnorna i Lokrume, Vall, Gerum 

och Väskinde ter sig Vi klaumadonnans h ållning och hen

nes kontakt med Kris tusbarnet som me ra formell och 

saknar dopfuntsframställningarnas moderlighet. Vi klau

madonnans funktion som rep resentati v kultbild kan na

turligtvis delvis förklara hennes c eremoniella upp

trädande. 
Fig. 36 
Madonnan f rån Viklau kyrka; efter Tuulse, A.: 
Romansk konst i Norden, plansch, s. 110-111. 

Frontal i tet och symmetri förekommer hos mado nnorna på dopfuntarna liksom hos 

Viklaumadonnan, me n K ristusbarnet har i alla framställningarna på de ovan 

nämnda dopfuntarna direkt placerats på Marias vänstra knä. 

1) Andersson, A.: Vi klaumadonnans mä stare, s. 39 

2) jfr Andersson, A.: a.a., s. 35, där fastslås att "barnet suttit på Marias 
vänstra knä 11 
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Vi klaumadonnan ter sig genom s in opersonliga kontakt med Kris tusbarnet och dess 

mera p åtagliga symmetriska p lacering som ålder domligare. I Lokrume vänder sig 

t.o.m. Maria mot de tre uppvaktande kungarna. 

Denna stilistiska jämförelse mellan Viklaumadonnan och de f yra här diskuterade 

madonnaframstälIningarna ger möjligheten att placera dopfuntarnas madonnor k ro

nologiskt efter Viklaumadonnan. Moderligheten och asymmetrin är drag som pekar 

mot en gotisk uppfattning. 

Bebådelsescenerna i Gerum och Vall låter sig tveklöst jämföras med bild fram

ställningen av bebådelsen i en glasmålning från Lojsta kyrka. Ängelns agerande, 

Marie frontalitet och dräkt samt den u tfläkta du

van ä r detaljer som d irekt överensstämmer i alla 

tre fallen. Skriftbandet saknas i Vall men bärs 

av ängeln i Lojsta och Gerum. Maria bär i vänster 

hand i Gerum och Vall en bok, so m in te har sin mot

svarighet i Lojsta. 

Fig. 37 
Marie bebådelse. Glasmålning från Lojsta kyrka 
ur Andersson, A.: Die Glasmalereien des M ittel
alters in Schweden, bild lai, s. 54. 

Roosval daterar Lojstarutorna til l tiden 1235-65.^ Andersson pl acerar Lojsta-
2 ) 

gruppen till tiden efter 1250 men fö re 1280 ' och b etonar att vitriarien i 

Lojsta säkerligen använt sig av förlagematerial,vil ket försvårar preciseringen 

av dateringen. 

1) Roosval, J.: Gotländsk Vitriarius, s. 7 o. s. 15. 

2) Andersson, A.: Die Glasmalereien des M ittelalters in Schweden, s. 55ff. 
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Problemet med den sovand e Josef har diskuterats av T uulse,^ som to lkar den 

sovande i nplacerad i Visitatioscenen i Gerum so m "Jo sefs första dröm". Händel

sen s kulle ha s in bakgrund i Matt 1:18-20, där den på Maria virginitet tvivlan

de Jo sef får budskapet: "Josef, Davids son, frukta icke att taga ti ll Dig Maria, 

din hustru, ty det som är avlat i henne är av helig ande." Den tvivlande Josef 

skulle enligt Tuulse också finnas i Vall och därme d måste det vara samma före

teelse i Lokrume och Väskinde. De två sistnämnda monumenten nämns i nte av 

Tuulse. Den sovande i Lokrume, Vall och Väskinde måste nog sättas i samband 

med Matt 2:13 där Josef får uppmaningen att med m odern och barnet fly till 

Egypten. Det är också m öjligt att i den sovande, inaktive, ibland åldrige Jo

sefsgestalten se e tt bildligt bevis på a tt denne inte förekommit der obefläck-

ade avel sen - conceptio immaculata. 

De fyra dopfuntarnas födelsescener låter sig också i allt väsentligt jämföras 

med glasmå lningar från 1200-talets 2:a och 3 :e fjärdedel. De övere nsstämmer i 

fråga om Marie läger och d räkt, krubbans p lacering med oxe n och åsnan, så nä r 

som på d etaljen att i glasmåleriet är alltid åsnan till vänster. Dopfuntarna 

har en omv änd p lacering av djuren. En v iktig skillnad är Josefs påtagli ga närvaro 

Fig. 38 
Kristi födelse. Glasmålning från Sjonhems kyrka 
efter Andersson, A.: Die Glasmalereien des 
Mittelalters in Schweden, bild I a 3, s. 51. 

1) Fornvännen 1969 /3, s. 180-191 
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i glasmåleriets födelsescener och inte den isolering som kännetecknar dopfun

tarnas placering av honom. 

Frambärandet i templet framställs i Vall och Väskinde. Samma mot iv har också 

bevarats i ett antal glasmålningar. Vissa likheter förekommer i avseende på de 

agerande figurernas antal men i dopfuntsframstäl lningar ställs Kristusbarnet på 

altaret tillsammans med en k alk, vilket inte förekommer i glasmåleriet. Denna 

kalk förekommer dock i en scen föreställande frambärandet i templet i det deko

rerade innertaket t ill Martinskyrkan i Zillis, Schweiz. Taket dateras av E. Mur-

bach t ill 1100-talets tredje fjärdedel,^ genom a tt Zill istaket anses vara ett 

tidigare utvecklingsskede än d et t il l 1100-talets slut daterade taket i Michaels-
2 )  kirche i Hildesheim. 'Senare forskning vill däremot föra Hildesheimstaket t ill 

tiden omkring 1240,^ vilket måste medföra en senareläggning av Zi 11 isdatering-

1) Murbach, E.: Zillis, Die romanische Bilde rdecke der Kirche St. Martin, s. 43. 

2) ibid. , s. 23. 

3) Propyläen Kunstgeschichte, Band 5, s. 187. „Um 1240 wurde die Westapsis in 
spätromanischen Form en e rneuert; die bemalte Holzdecke des M ittelschiffs -
alle Bauteile sind stets flach gedeckt geblieben - ist wohl ebenfalls zu 
jener Zeit entstanden." 

en. 

Fig. 39 
Frambärandet i templet. Detalj ur innertaket 
t il l S : t Martin, Zill is; efter Murbach, E.: 
Zillis, Die romanische B ilderdecke  
plansch F-IV 79. 



77 

Kalken i scenen m ed frambärandet indikerar ett sammanhang m ed euc haristien som 

analyserats av F . Nordström,^ som äve n pekar på a tt frambärandet placerats i 

omedelbar n ärhet av Majestas Dominiframställningar och a tt altarsidan i Väskin-

de f örsetts med en b ild av Guds lamm. Nordström säger vidare att " it 

seems very reasonable to me t o conclude that here we have the eucharistic 
. , 2 )  ideas of the time represented ' 

Denna diskussion om de e ucharisti ska sakramenten hade bla nd annat förts redan 

vid "Chartreskolan"^ under 1 100-talets mitt men b lir dogm vid 4:e Lateran-

konciliet 1215^ och spridningen av idéerna till mera p erifiert belägna orter 

måste ha skett efter konciliebeslutet. 

Kronologiskt före frambärandet ligger omskärelsen m ed namngivan det. Dessa 
5) båda scener hopblandas ofta i den k ristna konsten. ' 

I "Legenda Aurea" sägs om omsk ärelsen „ dass Christo heute zum 

ersten Male s ein Blut vergossen ward."^ Blodsgjutandet ger ytterligare en 

eucharistisk aspekt åt "omskärelsen - frambärandet". 

1) Nordström, F.: Medivael Baptismal Fonts, s. 134ff, som föru tom framställ
ningarna i Vall och Väskinde nämner mo tivets förekomst i Sanda och i Gum-
lösa, Skåne. 

2) ibid., s. 138 

3) ibid., s. 135 

4) ibid., s. 136 

5) se Nordst röm, F.: a.a., s. 112, som t il l begränsade d elar ger omskärelsen 
och frambärandet samma sym boliska betydelse och Reau, L .: Iconographie de 
l'art chrétien, 11:11, s. 256 där sammanblandningen påpekas. 

6) Jacobus de Voragine: Legenda Aurea (till tyska av R. Benz), s. 93. 
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Heliga tre kungars tillbedjan förekommer även i 1200-talets glasmåleri och 

har flera likheter med d opfuntsframställningarna. Madonnans dräkt och hennes 

agerande tillsammans med Kris tusbarnet är likartat i glasmåleriet och på de 

fyra dopfuntarna. Dessutom h åller Kristusbarnet i glasmålningen från Sjonhem 

samma "bokrulleliknande" föremål i vänsterhanden som i Lokrume, Vall och 

Väskinde. En li kartad anordning förekommer i madonnascenen i det tidigare 

nämnda i nnertaket till Martinskyrkan i Zill is. De "askar", som kungarn a bär 

sina gåvor i,är likartade både i glasmåleriet och på dop funtarna. 

Fig. 40 
Detalj ur Heliga tre kungars tillbedjan 
från innertaket ti l l S:t Martin, Zill is; 
efter Murbach, E.: Zill is, Die romanische 
Bilderdecke plansch E-IV 72 

Det torde stå klart att stilistiska jämförelser och även innehållsmässiga 

analyser inte motsäger en d atering av dopfuntsgruppen Lokrume, Gerum, Vall 

och Väskinde in i 1200-talet. Det är uppenbart att vissa drag och scener är 

ålderdomligare än den här föreslagna dateringen, men efters om de stenmästare 

som fö rfärdigade dopfuntsmaterialet med säkerhet arbetat efter förlaga kan i 

så fall endast förlagan dateras om viss a arkaiska drag får dominera daterings-

di skussionen. 
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DOPFUNTEN I SANDA KYRKA 

Den till "Byzantiosgruppen" förda dopfunten i Sanda består av en å ttakantig 

cuppa, en fot från vilken fyra odjurshuvuden skjuter ut och e tt troligen se

kundärt underlag. Cuppans sidor är försedda med åt ta bildscener, som sk iljs 

från varandra genom rundbågiga arkivolter burna av låga kolonner med breda im

posti iknande kapitäl. I svicklarna mellan arkivolterna finns stiliserade blad

ornament. Dessa bladornament har en tjock "mittnerv" och på ömse si dor ett vin

kelformat blad. 

Cuppans undersida är odekorerad och övergår från sin övre åttakantiga del t ill 

en rund nedre avslutning. Den runda foten är upptill försedd med en v ulst, som 

dekorerats med e tt flätmönster. Under vulsten löper en tunn list runt foten. 

Denna list tangerar det övre bakre partiet av de fyra huvudena som dia gonalt 

skjuter ut från foten. Huvudena utg örs av två maskartade,1ejonliknande huvuden 

tillsammans med e tt kvinnohuvud me d lå nga ordnade lo ckar och e tt bockhuvud. 

Foten har en r und, postamentartad avslutning nertill. Registret,mel 1 an vuls

ten upptill och fotens nedre del, har kvadratisk karaktär och från varje hörn 

skjuter ett huvud fram. Sidorna mellan de ut skjutande huvudena har dock en svagt 

utåtbuktande karaktär. Dessa sidor har ursprungligen varit försedda med dekor 

i tunn relief, som ge nom vittring skadats till otolkbarhet. 

Cuppan ä r bäst bevarad me n dess ö veryta är något eroderad. De å tta scenerna på 

cuppans sida innehåller vid läsning motsols följande framställningar: Marie 

bebådelse, en scen toikbar som en födelsescen dock uta n Kristusbarn, Kristi 

korsfästelse med de två profilörerna Maria och Johannes samt frambärandet i 

templet. Sedan följer en scen m ed tv å kämpande d jur. Därpå visas Simsons kamp 

med le jonet följd av en s.k. aspisryttare. Slutligen framställs ett bevingat, 

lejonliknande djur. 
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Fig. 41 
Dopfunten i Sanda kyrka 
Foto: förf. 1974 



81 

Dopfunten i Sanda kyrka har av Roosval förts till anonymmästaren "Byzantios".1* 

Fig. 42 
Dopfunten i Sanda kyrka 
Marie bebådelse 
Foto: förf. 1974 

MARIE BE BÅDELSE 

En gl oriekrönt»långvingad ängel står med korsade ben i profil och h älsar Maria 

med ly ft högerhand. Maria står något vänd mot ängeln me d framsträckta händer. 

Från ängelns högra hand går en l odrät linje tangerande Mar ia vänstra hand ner 

mot e tt "kal kl iknande" föremål. Ängeln har draperats i rika dräktfall. Maria

gestaltens dräkt är enklare jämfört med ängelns . Til l höger om Maria finns ett 

trädli knande ornament. Det m ärkliga arrangemanget me d den lodräta linjen och 

det kal kliknande föremålet mellan de båda figurerna kan ge en tolkning av 

1) Roosval, J.: Die Steinmeister , s. 101, se även Roosval, J. o. Säll-
ström, F.: Sanda ky rka, Sveriges Kyrkor, Gotland, Band I II, s. 150 
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motivet ti ll "Den spinnande Maria för vilken ängeln uppenbarar sig." Legenden 

är bysantinsk och berättar att Jungfru Maria satt i trädgården sysselsatt med 

att spinna och me d en korg med r ött yllegarn vid sin sida. Då uppenbarar sig 

ärkeängeln för henne. Trädet till höger om Maria skall ge antydan om de n rums

liga belägenheten, nämligen trädgården.^' 

Fig. 43 
Dopfunten i Sanda kyrka 
Födelsescen? 
Foto: förf. 1974 

FÖDELSEN 

Den mä rkliga scenen me d de två sittande figurerna har tolkats som en födelse

1) Nordström, F.: Mediaeval Baptismal Fonts, s. 91 
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scen. De två figurerna bör då vara Maria och J osef.^ Båda figurerna är för

sedda me d g lorior. Den vänstra,Maria,halvsitter på e tt läger med ra kt utsträck

ta ben och bakom henn e finns en u pphöjning i reliefen som f öljer hennes högra 

kontur till midjehöjd. Är det tänkbart att denna bakgrundsdekor på något sätt 

kan ha att göra med det madrassliknande underlag,som Maria vanligen framställs 

liggande på i t.ex. "Majestatisgruppens" födelseframställning? Det är troligt 

att den ur sprungliga bemålningen innehållit detaljer,som kan ha gett direkt 

klarhet. Något d efinitivt svar går inte att få. Till höger lutar Josef sitt 

huvud i den högra handen. 

Fig. 44 
Dopfunten i Sanda kyrka 
Kristi korsfästelse 
Foto: förf. 1974 

KRISTI KORSFÄSTELSE 

Det med breda korsarmar försedda korset delar med de n vertikala korsarmen b i 1d-

1) Roosval, J. o. Sällström, F.: Sanda kyrka, Sveriges Kyrkor, Gotland, Band III, 
s. 150 
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ytan mitt itu. Korset dominerar påtagligt i bildrummet. Kristusgestalten som 

är tecknad värdeperspektiviskt hänger me d s vagt böjda armar. Händerna är teck

nade, så att tummen är tydligt skild från handens övriga fingrar och pekar 

snett uppåt. Det glorieförsedda huvudet faller mot den högra axeln. Benen ä r 

parallella och fötterna skilda åt. Kristi kropp får en p åtaglig S-kurva genom 

att Kristi knä k raftigt utställts och genom de t lutande huvudet. Maria, heral

diskt t i ll höger om de n korsfäste, har placerats in under den horisontala kors

armen. Hennes gloria har inte fått plats i detta utrymme u tan även ri stats in 

på korsarmen. Hon står med lyf tade händer och hennes mantel faller genom de t

ta arrangemang ne r i en fl ik mellan underarmarna. Johannesfiguren stöder det 

svagt böjda huvudet i högra handen, vars underarm vilar i den vä nstra handen. 

Fig. 45 
Dopfunten i Sanda kyrka 
Frambärandet i templet 
Foto: förf. 1974 
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FRAMBÄRANDET I TEMPLET 
(Se fig. 45, sid 84) 

En g loriekrönt gestalt, Maria, håller över ett altare fram Kristusbarnet, som 

lyfter högerhanden i en välsignande gest mot den stående Simeon. Både K ristus

barnet och Simeon har krönts med g lorior. Simeon lyfter båda händerna f ramför 

bröstet och h åller i händerna ett oidentifierbart föremål, överplagget,som är 

dekorerat med pa rallella veck,lyfts genom händern as hållning. En v iss kropps

lighet förekommer i teckningen av Simeongestalten. Armarna ä r anatomiskt rik

tigt återgivna och d et utskjutande högra knäet har markerats i dräktens ytter-

kontur. 

Fig. 46 
Dopfunten i Sanda kyrka 
De s tridande djuren 
Foto: förf. 1974 
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DE ST RIDANDE D JUREN 

(Se fig. 46, sid 85) 

Ett lejonliknande rovdjur lyfter med e tt kraftigt hugg ett långörat, klövför-

sett fyrfotadjur. Det senare d juret lyfts,så att det svävar med ryggen nedåt 

över det bitande rovdjuret, som lå ter svansen gå i båge mellan baktassarna och 

avslutas med en p almett. I samma scen finns längst til l vänster en långsvansad 

och långörad drake i lodrät ställning. Till höger i scenen i ntill den b ild-

skiljande kolonnen står ett trädliknande växtornament. 

Fig. 47 
Dopfunten i Sanda kyrka 
Simsons s trid med le jonet 
Foto: förf. 1974 
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SIMSONS STR ID M ED LE JONET 

(Se fig. 47, sid 86) 

Nästa scen be står av en S imsonsgestalt, som m ed raka ben r ider på e tt lejon. 

Han fattar om lej onets hals med båd a händerna. Simson är klädd i en mantel 

som hänger över axlarna och e tt knäkort kjol liknande plagg. En drake liknande 

den i förra scenen b iter om lejon ets tofsförsedda svans. 

Fig. 48 
Dopfunten i Sanda kyrka 
Aspi sryttaren 
Foto: förf. 1974 
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ASPISRYTTAREN 
(Se fig. 48, sid 87) 

En bevingad, långhalsad drakliknande varelse blir riddjur til l en man, som 

med raka ben ri der djuret och fattar med bå da händerna om dess långa hals. 

Drakens svans är ordnad i två på varandra följande hoprullningar och d juret 

biter i den övertäckande arkivolten. Den rida nde mannen bär en dräkt som i 

stort sätt överensstämmer med klä dseln hos Si msonsgestalten i föregående scen. 

Efter den s .k. aspisryttaren följer en scen visande ett bevingat,lejonliknande 

djur, som b iter i den övertäckande bågen. 

Korsfästelsescenen i Sanda har vissa karakteristiska drag. Det förekommande 

sättet att låta övre delen av den v ertikala korsarmen tillsammans med de n hori

sontala skära in i arkivolten, Kristusgestaltens hållning och d et sätt som 

händerna har tecknats på utgör andra utmärkande d rag. Calvariegruppen i Sanda 

låter sig i allt väsentligt jämföras med en ko rsfästelsescen ingraverad på en 

DATERING 

Fig. 49 A 
Kopparplattan från "Victoria and 
Albert Museum, London" 
Efter The Bu rlington Magazine, s. 281 
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kopparplatta,som nu förvaras i "Victoria and A lbert Museum, London". Scenen på 

Frambärandet i templet i Sanda lå ter sig inte omedelbart jämföras med likn ande 

scener på andra gotländska dopfuntar. Det vilar en mera p åtaglig högtidlig 

stämning över Sandaframställningen, som också fått en i ntimare karaktär genom 

ett minimum av agerande personer. Frånsett skillnader i figurernas draperibe

handling och K ristusbarnets huvudriktning finns stora likheter med e tt manu

skript av sydtyskt ursprung, publicerat av A. Haseloff. Haseloff anser att 

„die Anordnung d er Darstellung der Darbringung scheint im 12. - 13. Jahrhundert 
2 )  allgemein . ' 

1) Hildburg, W.L.: An Engraved Plaque of the School of Nicholas of Verdun, 
s. 280 i: The A rt Bulletin 1944. 

2) Haseloff, A.: Eine thüringisch-sächsische Malerschule des 13.Jahrhunderts, 
s. 105. 

kopparplattan kan på stilistiska grunder dateras ti ll tiden 1200-1210.^ 

Fig. 49 B 
Kristi frambärande i templet 
Efter Haseloff, A.: Eine thüringisch
sächsische Malerschule des 13. Jahrhunderts 
plansch XLIII bild 101 
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1) 
Sandafunteri och dess bildprogram har diskuterats av F. Nordström som anfö r 

följande:"On the font at Sanda the motifs depicted may be divided into two 

groups, one wi th four biblical motifs and th e other with four different animal 

representations. Looking, for the moment, only at the first group, the motifs 

are as follows: (1) The A nnunciation of the Virgin Mary, (2) The Virgin Mary 

and Joseph a t the Birth of Christ - but without the Child, (3) The Crucifixion, 

and (4) The P resentation of Jesus in the Temple. The in teresting point about 

this arrangement is that the scenes are not represented chronologically. Christ 

on the Cross brea ks the natural sequence and is in this way more p rominent. 

The Presentation in the Temple i s placed as an i solated scene to the left of 

the Crucifixion. These two m otifs are thus related to one ano ther. A combina

tion like this is not common, but here it was pro bably executed just to under

line the eucharistic meaning o f the Presentation as a sacrifice. In this scene 

the Child Jesus is being lifted up above the altar, seemingly by the high 

priest Simeon. On the opposite side of the altar, Joseph is standing with the 

turtle-doves in his hands." Till skillnad från Nordström tolkas här figurer

na i frambärandescenen i Sanda, som ovan nämnts, som Maria stående ti l l vänster 

om al taret och ly ftande barnet och Simeon stående till höger. Nordström skri

ver vidare: "Similar representations showing the Child Jesus elevated above 

the altar have bee n interpreted in relation to French examples as a p arallel 

to the elevation of the bread and th e wine at the Sacrament of the Altar. The 

connection with the sacrifice of Christ on the Cross seems to be ob vious. The 

Birth of Christ is also underlined in the two o ther scenes, which are connected 

with the Death o f Christ, predestined and obv iously already foretold at his 

B i rth. " 

Roosval har framfört miniatyrernas roll som fö rlagor för "Byzantiosgruppen".^ 

"De fla ddrande mantelf1 ikarna och d raperiets innerteckning kan betecknas som 

1) Nordström, F.: Medjaeval Baptismal Fonts, s. 136f. 
2) Roosval, J.: Die Steinmeister s. 11 2f. 
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typiska och kommer a tt bilda underlag för figurstilen under bysantinismens 

andra fas på 1 200-talet."1 ' 

Det existerar således både stilistiska och ikonografiska drag, som möjl iggör en 

datering til l 1200-talets början. 

1) Tuulse, A.: Väst och ö st i Gotlands romanik, s. 162 i : Fornvännen 197 1/3. 
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DOPFUNTEN I ÄLSKOGS KYRKA 

Den till "Semi-Byzantios11 tillskrivna dopfunten i Älskog är på cuppans sida för

sedd m ed åt ta scener ur Kristi barndomshistoriaJ' Scenerna ä r skilda från va

randra genom ko lonnetter med ka pitäl i form av lejonmasker, som bär rundbågiga 

arkivolter. I svicklarna finns änglar och växtornament placerade. 

1) Lagerlöf, E.: Älskogs kyrka, Sveriges Kyrkor, volym 118, s. 215, se även 
Roosval, J.: Die Steinmeister , s. 117. 
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:*tir 

Fig. 51 
Dopfunten i Älskogs kyrka 
Detalj visande Maria och E lisabets möte 
Foto: förf. 1973 

Egendomlig är den scen som vi sar Maria och E lisabets möte. De om famnar varandra 

med ansikte na tätt sammanpressade stående mel lan två tornliknande byggnader. 

Dessa troniiknande byggnader h ar föranlett tolkning av m otivet t il l Maria och 

Elisabets möte v id "den gyllene porten".1 ' Tornen låter sig inte förklaras med 

mötesplatsen vid "den gyllene porten". De ikonografiska standardverken ger inga 

exempel på e tt möte v id denna p lats. "Den gyllene porten" är att föra ti ll Anna 

och Joakims möte.2 ' Det är naturligtvis en k lar analogi mellan de båda mötes-

framställningarna. Lukasevangeliets text (Luk 1:40) ger emellertid klara an

visningar för den rum sliga belägenheten för Maria och E lisabets möte. "Och hon 

(Maria) trädde in i Sakarias hus och hälsade Elisabet." Det torde inte vara 

1) Lagerlöf, E.: Älskogs kyrka, Sveriges Kyrkor, s. 216. 

2) Reau, L.: Iconographie de l 'art chrétien, II: I, s. 157f. 
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möjligt att förklara tornen som symb ol för någon bestämd p lats, utan de måste 

troligen tolkas som bärare av andliga symbolvärden. Många Maria-sym boler i 

medeltidens litteratur och k onst har urgamla a nor, framför allt de, som kan 

härledas ur Höga Vi san. Till dem hör elfenbenstornet, den stängda porten och 

den s lutna trädgården, vilka redan kyrkofäderna sammankopplade m ed Jungfr u 

Marias obefläckade renhet.^ Det är möjligt att tornen kan a lludera på någo t 

av det ovan anförda. 

Maria och E lisabets möte mella n två torn förekommer även på andra m edeltida 

dopfuntar. Dopfunten i Jumkil, som av Roosval förs t il 1"Semi-Byzantios oevre", 
2 )  har samma typ av Visitatioscen som i Älskog. ' 

Hannasdopfunten, som av flera forskare anses vara ett verk av mästaren S ighraf^ 

har också tornmotivet i scenen me d Maria besök hos E lisabet. Hannasdopfunten 

består av en c ylindrisk cuppa me d a rkadindelning och svickelornament av "By-

zantios-karaktär". Foten är däremot typisk för de s.k. "Sighraffuntarna". 

En må lningssvit på k orets norra vägg i Kräklingbo kyrka har en likartad Visi

tati oframs täl 1 n i ng som på A l skogsdopfunten. De ti l l stora delar hårt imålade 

målningarna, i två horisontella register, visar i det övre det mesta av sin 

ursprungliga karaktär. Kräklingbomålningarna anses ha til lkommit i början av 

1200-talet.4 ' 

1) Nygren, O.A.: Gudsmoderbilden i Finlands medeltidskonst, s. 19. 

2) Roosval, J.: Die Steinmeister , s. 117. 

3) Roosval, J.: a.a., s. 172, se även Ty nel1, L.: Skånes mede ltida dopfuntar, 
s. 143 och Rydbeck, M.: Skånes stenmästare före 1200, s. 318f. 

4) Lagerlöf, E.: Kräklingbo kyrka, Sveriges Kyrkor, Gotland, Band I V:4, s. 490, 
där en k onsekrationsskrift med å rtalet 1211 s ätts i samband me d målningarnas 
tillkomst. Jfr. Lagerlöf, E. o. Svahnström, G.: Gotlands kyrkor, s. 172, 
där dateringen fastslås ti ll 1211, och Söder berg, B.G.: Gotländska kalk
målningar 1200-1400, s. 50, där fastslås att, "som da tering måste å rtalet 
1211 gälla även om fi gurstilen verkar en smula ålderdomlig för detta datum." 
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Fig. 52 
S:t Martin, Zilliz, Schweiz 
Detalj av det målade innertaket visande 
Maria och E lisabets möte 
Efter Murbach, E .: Zi 11 is, Die romanische 
Bilderdecke plansch C-IV 58 

Maria och E lisabets möte mellan två torn förekommer även bland framstäl1ningar-

na i taket till S:t Martin i Zill is, Schweiz. Tornmotivet ses här som „die 
n i )  

angedeuten Häuser mit den offe nen Türen e ine direkte Beziehung zu r Handlung. 

Zi 11 i staket dateras av Murba ch t il l 1100-talets 3 : e fjärdedel, en d atering som 

måste ses för tidig. Zi 11 i staket kan mö jligen föras ti ll 1200-talets början. 

(Se s id. 76 ). 

Ett tidigt exempel på Maria och E li 

Fig. 53 

Maria och E lisabets möte 
Efter Metz, P.: Das Goldene Evangeliebuch 
von Echternach 

ibets möte mell an två torn finns i Codex 

1) Murbach, E.: Zillis, Die romanische Bild erdecke der Kirche St. Martin, 
s. 43, där också m otivet förmodas emanera u r förlagor av m iniatyrkaraktär. 
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Aureus Epternacensis från 1000-talet, där de två kvinnorna omfamnar var andra 

under en a rkivolt mellan två torn.^ 

De skarpaynästan rätvinkliga bladornamenten i svicklarna mellan arkivol terna 

har en form som närmast påminner om "By zantios" svickelutfyllnader. De fyr-

vingade änglarna förekommer i mera upplöst form på He gvaldfuntar, exempelvis 

i Stånga. 

Lejonmaskerna, som utg ör kapitäl på de scenski1jande kolonnerna, finns i 

"Majestatisskolan". 

De två kvinnorna i Visitatioscenen i Älskog agerar och ha r stildrag som på

minner om mots varande scener på S ighraffuntarna om m an bor tser från en viss 

mjukhet i teckningen. 

Roosval har påpekat att ett visst samband mel lan stenmästaren Sighrafs sätt 

att komponera s ina dopfuntsreliefer och måln ingar av Kräklingbodekorationens 

2 )  
art 'föreligger. 

Roosval föreslår en d atering av "Semi-Byzantios", Alskogsfuntens mästare,till 

ca 1170-80.^ Denna datering, ofta avrundad t ill 1100-talets slut, har vunnit 

allmänt erkännande. 

Den verkstad,som skar Alskogsfunten, har påtagliga eklektiska drag. Med hän

syn till de ovan anförda sti 1 sambanden och de ikonografiska likheterna kan 

Alskogsfunten placeras senare än tidigare forskning velat göra gällande. En 

datering till 1200-talets början föreslås som mö jlig. 

1) Das Goldene Evangeliebuch von Echt ernach, beschrieben von P.Metz. Plansch
del utan pag. 

2) Söderberg, B.G.: Gotländska kalkmålningar 1200-1400, s. 50f. 
3) Roosval, J.: Die Steinmeister , s. 122. 
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KORSFÄSTELSESCENERNA PÅ DOPFUNTARNA I ENDRE, RONE/ STENKYRKA OCH 

PÅ SJONMEMSPI SC I NAN 

Fig. 54 
Dopfunten i Endre kyrka 
Korsfästelsescen 
Foto: förf. 1972 

Den svårt vittrade Endrefunten har i raden av svårtolkade scener en k lart ur

skiljbar framställning, som vi sar den k orsfäste Kristus, flankerad til l vänster, 

från åskådaren sett, av en figur pekande mot sitt ansikte med höger hand och 

beväpnad m ed e tt spjut i den v änstra. Till höger om kr ucifixet knäböjer en 

långhårig gestalt, som hå ller sina framsträckta händer samman m ed hand flatorna 

mot varandra. 
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KoTonnpiscina från Sjonhems 
kyrka, nu i Gotlands Fornsal 
Korsfästelsescen 
Foto: förf. 1972 

En f yrkantig kolonnpiscina från Sjonhem, nu i Gotlands Fornsal, har i en scen 

en likartad framställning, men de flankerande figurerna har, bundna av ett slags 

"ramens lag",placerats på e tt mindre distinkt sätt i helhetskompositionen. 

Fig. 56 
Dopfunt från Rone kyrka, 
nu i Statens historiska 
museum, efter Roosval, J.: 
Dopfuntar i Statens histo
riska museum, s. 26 

Ytterligare en framställning som s tår korsfästelsescenen på Endr efunten mycket 
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nära finns på en dopfunt från Rone, nu i Statens historiska museum.^ 

De tre monumenten visar en K ristusgestalt, som snarare står framför korset än 

hänger på d et. Kristus håller armarna horisontalt utsträckta, parallellt med 

korsarmarna. Själva korset har stora likheter i de tre scenerna. Korsarmarna 

är betydligt bredare än K ristusgestalten och i de v inkel räta svicklarna mellan 

korsarmarna h ar en vinklad i fyllnad placerats. Denna anordning påminner om 

några av de mon umentala minneskorsen län gs de gotländska vägarna. Kristusge

stalten är på Endrefunt en och på Sjonhemspiscinan klädd i fotsid dräkt. I 

Sjonhemsframställningen syns tydligt en v-formad hal si inning och d räktens 

långa ärmar. Kristus visas här barhuvad me d hå ret ordnat i långa lockfall, 

som symmet riskt täcker de båda a xlarna. Huvudet ä r heraldiskt vänt åt höger 

och det synliga ögat är öppet. 

De i Sjonhemskorsfästelsen ovan näm nda detaljerna kan p .g.a. vittring inte ur

skiljas på Rone- och End refuntarna. Den spjutbärande, vänstra gestalten riktar 

sitt vapen mot K risti högra överarm i Sjonhem, men vapnet vänds i Endre och 

Rone mot K risti högra armhåla. Endre- och Sj onhemsframstälIningarna visar över

tydligt den högra handens rörelse mot a nsiktet och ögone n hos den vä nstra fi

guren. I Rone förs den vä nstra handen mot ögonen och lansen bärs i höger hand. 

Figuren t il l höger om Kris tus visas tydligt knäböjande på Rone- och Endre-

framstäl1ningarna, men få r en mera nig sittande karaktär på Sjonhemspiscinan. 

Den sistnämnde gestalten håller de sammanf örda, framsträckta händerna på l ik

artat sätt i scenerna i Endre och Sjonhem. 

1) Roosval, J.: Dopfuntar i Statens historiska museum, s. 26 f. se även 
Lagerlöf, E. o. Stolt, B.: Rone kyrka, Sveriges Kyrkor, Gotland, Band VI:5 
s. 422ff. 
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Trots några få avvi kel ser, ti 11 vilka även figurer ovanför den ho risontala kors

armen i Endre s kall föras, visar de tre scenerna så stora likheter att det är 

mycket sannolikt att de båda emanera r ur samma förlaga. 

Bildspråket är rustikt och e xpressivt och ha r medfört att forskningen har fört 

de b eskrivna monumenten ti l l Hegwalds krets, 1 )  

Fig. 57 
Dopfunten i Stenkyrka kyrka 
Korsfästelsescen 
Foto: förf. 1973 

På dopfunten i Stenkyrka kyrka finns ytterligare en k orsfästelseframställning, 

som t ydligt visar knekten stötande sin lans mot K risti högra sida,och till hö

ger om Kris tus står en gestalt med e tt spöknippeliknande föremål i händerna. 

Kristusgestalten har här en mera g otisk karaktär. Huvudet faller mot höger axe l. 

l)Roosval, J.: Die Steinmeister s.71. 
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Armarna beskriver en svag båg rörelse. Fötterna och underben en kan på grund av 

vittring inte i detalj analyseras. 

Vad g äller det ikonografiska programmet har man nö jt sig med a tt förutom den 

korsfäste Kristus identifiera figuren til l vänster som Longinus och den t ill 

höger osäkert som Ste phaton.^ 

På Sjonhemspisci nan,där detaljstudium är möjligtsvisas den k orsfäste levande. 

Något sår efter spikar eller efter lansstöten finns inte markerat. Denna typ 

skulle ha gammalkristna anor och b eskrivs av Kondrad Burdach som „Immer noch 

wirkte die altchristliche Scheu, sich in der Auffassung von der Gottnatur des 

Herrn etwas zu vergeben, wenn m an ih n anders als mit offenen Augen am Kreu z 

zeigt. Auch d ie Nägel liess man v ielfach noch weg. Man benügte sich lange Zeit, 

den Körper des Heilan ds aufrecht, in gerader Haltung, mit waagerecht ausge

streckten Armen am Kreu ze schweben Auch d ie Kreuzigungsbilder im Sinne des 

entgegengesetztenchristologisehen Dogmas, das im Herrn die Menschennatur be

tonte, waren von jedem Realismus des Tode s weit entfernt. Ihre Grenze steckte 

ihnen das o ft wiederholte, tausendfältig wirksame Wort Augustins :„Christus, der 

zweite Adam, schlief, den Kopf zur Seite geneigt, am Kreuze": (Christus) secun-
2 )  

dus Adam inclinato capite in cruce dormivit ' 

Longinus var den romerske legionären,som med si n lans öppnade Kristi sida,från 

vilken bl od och vatten strömmade. Blodet och vattnet symboliserar nattvarden och 

dopet. Båda sakramenten kommer f rån Kristus.^ 

1) Roosval , J.: Die Steinmeister , s. 86. 

2) Burdach, K.: Der G ral. Forschungen Liber seinen Ursprung und se inen Zusammen
hang mi t der Longinuslegende, s. 242ff. 

3) Nordström, F.: Mediaeval Baptismal Fonts, s. 118. 
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Longinus,vars ögon var svaga av sjukdom e ller åldersfick tillbaka sin klara 

syn nä r Kristi blod genom en ha ndrörelse kom i beröring med dem .^ Handrörelsen 

hos Longinus understryker det mirakulösa återfåendet av synen. Detta motiv med 

2  i  den bl inde soldaten låter sig enligt Burdach tidigast beläggas i 1200-talet. ' 

Ett mycket tidigt exempel på mo tivet finns emellertid på dopfunten i Tirlemont, 
3) Belgien, med en fast datering ti ll 1149. ' 

Ytterligare sammankopplingar med dop f inns i Longinuslegenden. Longinus anro

pades för att stilla bl od,strömmande från sår, vilket sammankopplas me d Jorda n

flodens stillastående i samband me d K risti dop.^ Den he liga nattvarden och do

pet, som båd a kom fr ån Kristus, kunde öppna ögonen på de a ndligt blinda männi-
5) skorna så att de kom t il l tro. Longinus blev på d etta sätt en symbol för dopet. ;  

Den fö reslagna attribueringen av den knäböjande t ill Stephaton måste di skuteras 

då de sedvanliga attributen, ämbar och stången me d svam p saknas. 

Flera möjligheter ti ll andra tolkningar kan däremot anföras. Heraldiskt t il l 

vänster, där Stephaton vanligen har sin plats,kan även andra figurer förekomma. 

En mö jlighet är att Synagoga framställs på d etta sätt. Burdach hänvisar t il l en 

karolingisk elfenbensrelief där die Synagoge, verzweifelnd die Hände 

erhebend und ab ziehend."6) 

Framställningarna i Endre, Rone, Sjonhem och St enkyrka har som ovan v isats sto

ra överensstämmelser. De ti llhör den lo kala, rustika och e nkla typen av dop

funtsverkstäder. Kravet på p recision har fått ge v ika för kraftfulla, övertyd

liga bildkompositioner. 

1) Jacobus de Vora gine: Legenda Aurea (till tyska av R. Benz), s. 236 
2) Burdach, K.: Der Gral ,s. 238 
3) Nordström, F.: Mediaeval Baptismal Fonts, s. 118, se även Courtens, A.: 

Romanesque Art in Belgium, pi XXII. 
4) Burdach, K.: a.a., s. 398. 
5) Nordström, F.: a.a., s. 118f. 
6) Burdach, K.: a.a., s. 305. 
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Den gemensamma förlagan är enligt mitt förmenande tydligt skönjbar bakom a lla 

fyra framställningarna. Longinus handrörelse mot Ögo nen ä r i sammanhanget teo

logiskt viktig och kommer tydligt fram i alla fyra fallen. Detta kan mö jligen 

tyda på a tt någon teologiskt kunnig person understrukit för stenhuggaren gestens 

betydelse i sammanhanget. Förlageproblematiken får ytterligare en aspekt ge

nom a tt Kristusgestalten i t.ex. SjonhemsframstälIningen framstår som ålderdom

lig, vil ket, som ti digare anförts, var en slags kanon. 

Kristusgestalten på Stenk yrkadopfunten ter sig yngre genom s in mera hängande 

karaktär, vilket möjligen beror på e tt mindre strängt följande av förlagemate

rialet. 

De e ucharistiska inslagen gör att en datering til l 1100-talet måste anses för 

tidig. Dateringen bör trots ålderdomliga inslag föras till 1200-talets början. 
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ETT FÖRSÖK ATT SAMMANFÖRA TVÅ DOPFUNTSDELAR/ NÄMLIGEN CUPPAN I 

LINDE KYRKA MED FOTEN I FARDHEMS KYRKA 

Fig. 58 
Linde kyrka 
Skadad dopfuntscuppa 
Foto: förf. 1972 

I Linde kyrka förvaras upp- och nedvän d i kyrkans kor en skadad, ursprungligen 

rund dopfuntscuppa. Sidorna har brutits bort jämns me d bassängbottnen och 

de r eliefer, som en gång prydde cuppans I i v, har endast bevarats til l några 

centimeters höjd i nederdelen. Dessutom har ett större parti på ena sidan av 

cuppan b ilats bort så a tt delar av den annars välbevarade undersidan försvun

nit. Cuppan har en ungefärlig diameter av 80 cm. Sidorna vid bassängbottnen 

har en ungefärlig tjocklek av 18 cm. 

Denna cuppa har inte väckt något större intresse. Roosval nämner 1925 en "ny

upptäckt cuppa av Hegwald". Denna cuppa hade h ittats i en närbelägen gård och 

överlämnats t il l Linde kyrka av gårdens ägare.1 ' 

1) Roosval, J.: Revision av gotländska dateringar II i Fornvännen 1925 s . 308 
och n ot. 
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Av de fragmentariska scenerna på cuppans sida framgår att den v arit indelad i 

sex b ildfält, skilda från varandra med kolo nner, som säk erligen burit arkader. 

Kolonnbaserna och en liten del av kolonnskaftens nedre delar har bevarats, 

utom i två fall. 

I Linde kyrka finns ingen fot bevarad, som ev entuellt kunde ha til lhört cuppan. 

Den nuvaran de dopfunten i Linde kyrka består av en oo rnerad cuppa av senmedel

tida karaktär med en fot av "Semi-Byzantios". 

Förutom de dopfuntsdelar som fö rvaras i Linde kyrka finns i Gotlands Fornsal 

ytterligare en cuppa, som ursp rungligen ti 11 hört kyrkan.^ Någon fot av samma 

stil karaktär som den skadad e cuppans har inte bevarats i Linde kyrka. En pas

sande fot förvaras däremot i grannförsamlingen Fardhem. Dessa d etaljer hade 

möjligen en gång h ört samman? Noggra nna mätnin gar styrkte idén. Det runda ur

taget i fotens övre del hade exakt samma d iameter som underdelen på cuppan, 

d.v.s. 30 cm. De båda d elarna sammanställdes sommaren 1972 i ett rekonstruk-
2 )  tionsförsök i Fardhems k yrka. 1 De närbelägna socknarna Fardh em och Lin de in

går i Fardhems pastorat. 

Det visade sig att cuppans nedre rundning passade till fotens urtag. Det borra

de u rtappningshålet i cuppan stämde överens med fo tens. Materialet är detsamma, 

sandsten. Den stilistiska samhörigheten var också uppenbar. Som exe mpel kan 

nämnas a tt fotens ormar ha r flätade bakkroppar som påminne r om de sammanfläta

de draksvansarna på cuppans undersida. Foten är emellertid starkt vittrad,vil

ket försvårar detalj jämförel ser. En v iss disproportion kan anföras mot samman

1) Roosval, J.: Medeltida skulptur i Gotlands Fornsal, s. 16f där skulptören 
förmodats vara den unge Sighraf, se även Lundberg, E.: Problemet H egvald, 
s. 207 där cuppan räknas som Semi-Byzantios första arbete. 

2) Sammanförandet m öjliggjordes genom till mötesgående från pastoratets kyrko
herde ,prosten E. Töldsepp. 
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kopplingen, men såda na företeelser är emellertid inte ovanliga i den s .k. Heg-

wal dsverkstaden,ti 11 vilken dessa båda delar måste f öras stil istiskt. 

^ ̂ 

Fig. 59 
Fardhems kyrka 
Dopfuntsfot 
Foto: S. Hallgren, ÅTA 

Fig. 60 
Fardhems kyrka 
Cuppan från Linde kyrka 
sammanförd m ed fot en i 
Fardhems kyrka 
Foto: förf. 1972 
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Fig. 61 
Fardhems kyrka 
Cuppan från Linde kyrka rättvänd 
Foto: förf 1972 

BESKRIVNING AV C UPPAN FR ÄN LIN DE K YRKA 

Eftersom bilderna på cuppan s sida är nästan helt försvunna så är det omöjligt 

att få en n aturlig början. Det mest praktiska blir att börja efter det bort

huggna p artiet och sedan fortsätta motsols. 

Den första scenen, efter detta system, skulle bl.a. ha innehållit en r yttar-

framställning. De bakre hästhovarna och d elar av en fot med sti gbygel är klart 

urskiljbara. Denna scen har avgränsats från den f öljande genom en torserad 

kolonn. Veckåsen ä r något upphöjd och försedd med en skåra i förhöjningen. Ko

lonnen vilar på en synnerligen väl bevarad bas. Denna har svagt buktande si

dor och ä r dekorerad med e tt treflikigt bladornament. 

Följande framställning visar nederdelen av två mänskliga varelser där fötter

nas ställning på den vänstra ger klart besked om at t det rör sig om en gåend e 

gestalt i riktning mot den scenski1jande kolonnen. Den andra figuren har 
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möjligen framställts under en b aldakin. 

Nederdelen av två smäckra k olonner med rundade baser finns kvar på varje sida. 

Denna figur har haft en klart frontal karaktär. Problemet blir; har det varit 

en stående e ller sittande människa? F ötternas ställning kan tala för en ståen

de g estalt. En omotiver ad förtjockning på ena , från åskådaren räknat högra 

sidan, kan däremot tyda på a tt det möjligen rör sig om en s ittande Maria med 

Kri stusbarnet. 

Av den därpå följande scenen finns endast några kullerstensartade detaljer som 

täcker hela bildfältets bevarade ned erdel. 

I det därpå följande bildfältet urskiljer man en gående g estalt. Denna figur 

rör sig åt höger mot en annan framställning av en män sklig varelse, vars nedre 

del av dräkten är bevarad. Denna stöder fötterna mot en svagt buktande för

tjockning. En oto lkbar avrundad d etalj sitter fästad vid kolonnbasen, som bär 

en torserad kolonn. (Se fig. nedan). 

Fig. 62 
Fardhems kyrka 
Cuppan f rån Linde kyrka, rättvänd 
Foto: förf. 1972 
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Resterna av nä sta bildfält visar två sittande figurer som fla nkerar ett "före

mål "med v ertikala sidor som n ertill är dekorerat med spets iga triangel artade 

ornament, vilka står på en trepassformad båglinje. Den vänstra gestalten sit

ter i en stol vars ben n ertill avslutas med dj urtassar. (Se fig. nedan) 

Fig. 63 
Fardhems k yrka 
Guppan f rån Linde kyrka, rättvänd 
Foto: förf. 1972 

Bildvärlden på cuppans u ndersida är bättre bevarad. Varje figurframställning, 

djur eller människa, visas bitande eller med huvudet intill vulsten, som löp er 

under cuppans liv. 

Vi läser cuppans u ndersida efter samma p rincip som bild erna på sidan. Under 

ryttarframstälIningen finns ett knutornament. Därpå hugger två drakar in i 

vulsten med sina käftar, samtidigt som en av tassarna förenas med vu lsten. 

Svansarna ä r sammanfogade i en konstrik flätning. 

Den ikonografiskt tydligaste framställningen är den därpå följande kvinnan, 



110 

Fig. 64 
Fardhems kyrka . o . . . , , . 
Detalj av drakframställning på und ersidan av cuppan fran Linde kyrka 
Foto: förf. 1972 

som dia s av en d rake. Kvinnans huvud sammanfaller delvis med vu lsten. Hennes 

dräktliv har öppnats så a tt de två brösten blottas. Dräkten sammanhålls dock 

vid halsen av en 1 inning. Hennes högra hand g riper om e tt av de bara brösten. 

Den däggande draken kommer i n under hennes vänstra arm och me d b öjd nacke fat

tar odjuret med käft arna om det vänstra bröstet. Kvinnans vänstra hand omslu

ter en av draktassarna. Den vingförsedda drakens svans avslutas i några på 

varandra följande hoprullningar. (Se fig. nästa sida). Det är uppenbart att vi 

i detta fall har att göra med den okyska kvinnans helvetesstraff, en symbol 

för dödssynden Luxuria. 

Bredvid Luxurian framställs ett fågelmotiv, en örn med huvudet delvis samkom

ponerat med vu lsten. De utbr edda vingarna och stjärten, med de o lika vingpen

norna markerade genom ri stning, tillsammans med de u tställda gripklorna ger en 

klart heraldisk karaktär åt fågeln. Stjärtpennornas fäste i fågelns bakkropp 
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Fig. 65 
Fardhems kyrka 
Detalj av cuppans undersida, med Lux uria- och ö rnframstälIningarna. 
Foto: förf. 1972 

markeras me d e tt buktande r ingartat band. Vid sidan av örnen har en män sklig 

varelse fått huvudet förenat med vu lsten. Armar och ben har ordnats i en sva-

stikeartad form. Figurens ena hand g riper om vu lsten, den and ra, den högra lyf

ter en spira med tr ebladig avslutning upptill. 

Därpå följer ett gripartat fabeldjur med ma rkerade k lor, små vingar och svan

sen flätad. 

Gruppen står på en fot försedd med fy ra odjurshuvuden, alla försedda med k rafti

ga huggtänd er. En enkel list löper bakom nacke n på be starna och g år ner i en 

båge på fälten mellan odjuren. Två av dessa hugger om lejo nartade fyrfotadjur, 

två om ormar. Ormarna har realistiskt utformade huvuden och bakkropparna över

går i flätverk. 
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Till vilken kyrka den skadad e cuppan ursprungligen hört är omöjligt att med 

säkerhet avgöra. Det finns emellertid stilistiska överensstämmelser m ellan cup

pan och den kända ko rportalen i Fardhems kyrka, varför det är möjligt att cup

pan som del av en dopfunt ursprungligen har tjänstgjort i Fardhem. 

Idag finns i Linde kyrka en fot av tydlig Semi-Byzantios karaktär, enligt den 

av Roosval föreslagna typologin. Denna fot har en oornerad cuppa, som tr oligen 

är av senmedeltida ursprung. Dessutom förvaras i Gotlands Fornsal som ti digare 

nämnts y tterligare en dopfuntscuppa från Linde kyrka. Denna cuppa ha r av Roos

val^ tillskrivits en Semi-Byz antios närstående mästare, vi 1 ken på grund av l ik

heter med Ä akirkeby-funtens mästare förmodats vara den unge Si ghraf. 

Det finns emellertid uppenbara skillnader i stil mellan cuppan i Gotlands Forn

sal och foten i Linde kyrka, varför det är sannolikt att dessa båda delar, om 

de någonsin hört ihop, inte är huggna av samma hand. Roosval är övertygad om 

menskap som kan föras ti ll Semi-Byzantios krets. Det förekommer även lik

heter med Byzantios (Dalby-funten) och sättet att teckna lejonmanen förekommer 

hos den skånske mästaren Mårten. 

Fig. 66 
Dopfuntscuppa från Linde 
kyrka, nu i Gotlands Fornsal 
Foto: förf. 1972 

2  ) motsatsen och fastslår ' att mästaren till denna funt ingått i en verkstadsge-

1) Roosval, J.: Medeltida skulptur i Gotlands Fornsal, s. 16, not. 
2) ibid. , s. 16f. 
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Den skadade sandstenscuppan i Gotlands Fornsal har sidan indelad i åtta bild

fält, skilda från varandra genom kolon ner. Dessa har rikt dekorerade kapital 

och baser. Cuppans undersida är helt oornerad. Arkaderna är förlorade utom i 

bebådelsescenen, d är ett avslaget stycke,som visar övre delen av figurerna och 

den rundbågiga arkaden,numera ä r fastcementerat. Ett inskuret svickelornament 

finns bevarat i ett fall. Kolonnbaserna har en inskuren dekor i form av b lad

motiv och i några fall förekommer volutartade båglinjer. Kapitalen är, förutom 

ett som är tärningsformat, samtliga lejonmasker som b iter den m ed ris tningar 

försedda kolonnen. 

Fig. 67 
Dopfuntscuppa från Linde 
kyrka, nu i Gotlands 
Fornsal 
Detalj föreställande 
Marie bebådelse 
Foto: förf. 1972 

% 

Det ikonografiska programmet börjar med Marie bebådelse och fortsätter medsols 

med Maria och El isabets möte, ti l l hälften avslaget. Därefter följer en dok-

försedd sängliggande figur vars sänggavel är framkroppen av ett lejon. Nästa 

scen framställer det lindade Kristusbarnet, lagd i en arkadburen krubba. 
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Bakom krubban står oxen och åsnan och v id sidan av krubban en sittande glorie-

försedd gestalt. 

Om läsninge n fortsätter medsols kommer scenen me d den tronande Maria och 

Kristusbarnet. Därpå följer två av de h eliga tre kungarna med gåvor i sina 

duktäckta händer. Den tredje kungen finns i nästa scen, även han me d gåva i 

dukövertäckta händer, tillsammans med en hä st som tj udrats vid ett träd. Som 

åttonde och sista scen, efter läsningen medsols, möter vi en skadad framställ

ning av h eliga tre kungars dröm. 

Vid en läsning medsols får vi en framställning av de c entrala partierna i 

Kristi tidigare barndomshistoria. Det är också m öjligt att börja med "He liga 

tre kungars dröm", då b lir riktningen i bildsviterna som behandlar ti ll bedj an

de t naturlig med m adonnan som slu tpunkt och klimax. 

Vi får också,om vi motsols läser kungaframstäl1ningarna, fyra scener som bö rjar 

med bebådelsen f ör de tre sovande, en d irekt motsvarighet ti l l andra sidans 

bilder, som ta r sin början med Marie bebådelse. 

STIL 

Figurernas draperistil, hållning och agerande är trots vittring och bo rtslagna 

element klart urskiljbara. Re-liefen är mjuk, teckningen blir summarisk i några 

fall. Dräktveck och d etaljer framställs genom in skärningar. Intressant är dock, 

att figurerna inte har en e nhetlig draperistil. Bebådelsescenen visar rika och 

komplicerade veckkaskadrar jämfört med de tre kungarna som har fått dräkter, 

som endast har vertikala pliséartade veck i klädesdetaljerna kring höfter och 

ben. 
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I bebådelsescenen finns också en annan d etalj av vikt, Maria och ängeln har en 

uppenbar kontakt med varandra. Denna m jukhet rimmar inte med roman i kens van

liga hieratiska och c eremoniella framställning av m otivet. 

I nästa scen tronar en ma donna i en stol, som är urskiljbar på hennes högra si

da. Denna tronstol omsluter henne inte med det romanska blocklika kravet. 

Fig. 68 
Dopfuntscuppa från Linde 
kyrka, nu i Gotlands 
Fornsal 
Detalj föreställande 
Maria med Kris tusbarnet 
Foto: förf. 1972 

Kristusbarnets huvud kommer sy mmetriskt under Marias dokinramade a nsikte, men 

barnets ben läggs över moderns högra knä samtidigt som hen nes hand omsluter 

barnets liv. Ytterligare en p åtaglig modedetalj kommer fram i kvinnans vida 

dräktärm. 

Den mänskli ga mjukhet, som betecknar framställningarna av bebådelsen och madon

nan, finns inte i de två scenerna med de o ffrande tre kungarna. Här dominerar 

ett ålderdomligare,paradartat uttryck. 
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Om e n stilkritisk analys skall leda till en datering, så måste även det psy

kologiska framställningssättet tas i beaktande. 

Två f ramställningar, bebådelsen och madonnan, visar gotisk mjukhet och pekar 

på en datering in i 1200-talet, alltså betydligt senare än den av Roosval 

föreslagna. Madonnans vida ärmar förekommer visserligen i romansk skulptur, 

men Kris tusbarnets agerande och Marias moderligt omslutande arm stämmer inte 

överens ^ied det romanska, opersonl iga agerandet. 

Om fram ställningssätt av o lika ålderskaraktär förekommer, så måste det yngsta 

ge d ateringsanvisningen, varför Roosvals datering til l 1100-talets mitt måste 

anses vara för tidig. 

Erik Lundberg h ar behandlat Lindecuppan i artikeln "Problemet Hegwald". Lund

berg säger där angående den stilistiska placeringen av Lindecuppan: "Jag finner 

det orimligt att skilja den från Semi-Byzantios och räknar den som d ennes förs-
1  \  o )  

ta arbete." ' Detta skulle innebära en p lacering till tiden omkr 1170. ' Även 

1170-talet måste anses vara för tidigt. Problemet med de o lika stilistiska ut

tryckssätten berörs inte av Lundberg. 

Den påtagliga skillnaden i figurstil och känslomässiga uttryck, som kan iakt

tas i de ovan nämnda fr amstälIningarna, kan förklaras på två sätt. 

För det första måste de för oss h itintills okända förlagorna spela en oerhört 

stor roll. Var d et ettdera elfenbenssniderier, metal 1 arbeten, bokillusstra-

tioner, vävda bonader eller helt enkelt avritningar, som den t eologiskt lärde 

lade fram för stenhuggaren? Frågan kanske någon gång får sin lösning. Vi kan 

1) Lundberg, E.: Problemet Hegwald i : Från stenålder ti ll rokoko; Studier til l
ägnade Ott o Rydbeck, s . 207. 

2) Lundberg, E.: Byggnadskonsten i Sverige under medeltiden 1000-1400, s. 301, 
där anger Lundberg Semi-Byzantios verksamhetstid t ill 1170-1200. 
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bara spekulera i eventuella likheter med fö rlagematerialet. 

För det andra måste dessa do pfuntar ha tillverkats i verkstäder där säkerligen 

flera händer format de o lika framstäl1ningarna. 

Roosval har sett problemen, men bun den t il l sin tanke på em mästare, som s kall 

ingå i ett utvecklingsschema, som m ed ste gvis periodicitet går från det rusti

ka p rimitiva ti ll det akademiskt klara och förfinade,gör att olika "konstnärer" 

till samma verk inte kan e xistera. Vi skulle då me d Roosval tala om en mästa

re som är på väg,från att ha insupit lärdom hos en äldre kollegasmot sitt eget 

personliga uttryckssätt. 

E. Lundberg följer samma d iskussionssätt, med sk illnaden att han spegel vänder 

utvecklingsschemat. 
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DOPFUNTEN I GRÖTLINGBO KYRKA 

Den välbevarade dopfunten av sandsten består av en c ylindrisk cuppa, vars sidor 

är figurförsedda utan scenski1jande arkader. Figurerna har samma h öjd som cup-

pans s ida. Upptill dekoreras cuppan av en r epstav med in flätad diamantering. 

Den koniska undersidan är slät. 

Foten är fyrkantig och avsmalnar uppåt, där den går över i en vulst. Fyra sit

tande konsolartade figurer är placerade på fotens hörn. Dessa människofram

ställningar är lika höga som fo ten och deras huvuden t angerar vulsten. Fälten 

mellan hörnfigurerna är dekorerade med fl ätverk i låg relief. 

Fig. 69 
Dopfunten i Grötlingbo 
kyrka 
Foto: förf. 1972 
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Cuppans repstav är på vardera sidan genombruten på ett ställe av en centimeter-

bred skåra, och c a. 5 cm und er skårorna finns borrade hål i cuppans sida. Dessa 

skåror och h ål har ursprungligen tillkommit för att möjliggöra låsanordningar 

för locket till funten. 

Cuppans insida är finhuggen och skålen har urtappningshål. 

Det tekniska tillvägagångssättet vid reliefernas skulpterande tycks ha följt 

följande schema: Den släta cylindriska skålen höggs först. Sedan skulpterades 

figurerna fram genom a tt mellanrummen höggs b ort. Drill borr har använts för 

att åstadkomma dekorativa effekter. 

Figurframställningarna berättar motsols delar ur Kristi barndomshistoria från 

bebådelsen t i ll dopet i Jordan, med scenerna: Marie bebådelse, Maria och E lisa

bets möte, födelsen, Kristi första bad, heliga tre kungars tillbedjan av Kri s-

tusbarnet i Marie knä, flykten till Egypten och Kristi dop. 

MARIE BE BÅDELSE 

Bebådelsescenen visar en ängel helt i profil och en frontal Maria,dock med en 

svag huv udvridning åt ängeln. Denne är försedd med st rålglansgloria och huvudet 

täcks av en h ättaliknande frisyr som avs lutas i nacken av en lock. Vingen ä r 

kraftigt dimensionerad, lika hög som fig uren. Den framsträckta högerarmen hål

ler i handen en palmkvist. Den vänstra handen samlar dräkten vid magen. De p ro-

fi 1 stä11 da fötterna är tydligt skilda åt och tillsammans med kro ppställningen 

hos ängeln får man e tt intryck av att han ä r i rörelse, på väg mot Ma ria. 

Maria har även s trålglansgloria men m ed rik are profilering och kantas av små 

grunda h ål. Hon b är ett tätsittande dok. Händerna hålls lyftade mot b röstet 
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Fig. 70 
Dopfunten i Grötlingbo kyrka 
Marie bebådelse och Maria och E lisabets möte 
Foto: förf. 1972 

med hand flatorna vända u tåt vid sidan av varandra. Dräktens överplagg lyfts av 

kvinnans armar och faller mellan dessa i en nedhängande, parai 1 el 1 veckad flik. 

Hela arrangemanget ger ett mässhake!iknande i ntryck. Den un derliggande kjorteln 

är arrangerad i vinkel formade veck i tre vertikala fält och a vslutas nertill 

av två bågar, ur vilka fötterna sticker fram, klädda med eleg anta, snipiga sna

belskor med längsgå ende banddekor i mitten, över kjorteln hänger två s tolai i k-

nande band r akt ner. Dessa är dekorerade med hål och a vslutas nertill av tof

sar. 

MARIA O CH E LISABETS M ÖTE 

Mötet mellan Maria och E lisabet visas här genom a tt de båda p rofil ställ da kvin

norna omfamnar va randra. De täckta huvudena ställs tätt mot varandra, så att 

pannorna och de lå ngsträckta näsorna tangerar varandra, höger respektive väns-
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ter hand gr iper i motpartens dräkt. Den andra handen b lir synlig på moatjéns 

rygg alldeles under nacken. De p arai lei 1 veckade man tlarna arrangeras på samma 

sätt som hos Maria i bebådelsescenen me n ges en vingeliknande profil. De ä r 

framtill kantade av en b ård med zig-zag ornament. Kjortlarna veckas som t idi

gare i tre vertikala vinkel dekorerade fält. De tofsförsedda, stola!iknande ban

den förekom mer även här hos bägge kv innorna. 

Den vänstra figuren är identifierbar som Maria genom a tt hon här är försedd 

med sa mma hå lornerade gloria som i bebådelsescenen. I övrigt bär ingen av figu

rerna några speciella karakteristika, som kan ge hän visning ti ll ålder eller 

civilstånd. 

Fig. 71 
Dopfunten i Grötlingbo 
kyrka 
Kristi födelse 
Foto: förf. 1972 

k 
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KRISTI FÖDELSE 

I den f igurrika födelsescenen vilar Maria i en säng och öv er hennes g lorieför-

sedda huvud svävar en figur som här tolkas som en ä ngel. Vid fotändan sitter 

Josef och ov anför den sängliggand e det lindade barnet i krubban tillsammans med 

oxen och åsnan, över Josefs huvud en "blomartad" stjärna med åt ta flikar cent

rerade ti ll en r undel. 

Marias säng är buren av fyra arkader. Huvudändan h ar en spiraldekorerad stolpe 

med en l iknande diamantering som i repstaven runt cuppan. Stolpen avslutas upp

till av en femflikig blomma, inskriven i en cirkel. Maria har som i de tidigare 

scenerna samma hål dekorerade g loria, hätteliknande dok och en vidärmad p aral

lell veckad dräkt. Hon ligger under ett täcke, som delas av vertikala band i 

fyra fält med vin kel formade draperier. Vid fotändan sitter Josef i en stol med 

svarvad ryggstolpe. Han bä r ett spetsigt, framåtböjt skägg och vilar tungt det 

glorieförsedda huvudet i höger hand. Den vän stra handen når kontakt med Marias 

fingertoppar. Josef framställs vaken, det mandel formade, en facetecknade ögat 

är öppet. 

Den ovanför Marias huvud svävande g estalten kan tolkas som en ä ngel. Han sak

nar emellertid vingar men har gloria och den synliga överkroppen hänger ne r 

från cuppans repstav. Han bär i högerhanden e tt svängande rö kelsekar, den 

vänstra håller samman den parai lei 1 veckade d räkten. 

Det lindade Kristusbarnet bär korsgloria och framställs liggande i uppvikt 

perspektiv. Krubban ha r höga gavlar som uppåt avslutas med en u tställd böjning. 

Från krubban hänger två vinkel dekorerade, fransförsedda band. Ovanför det lin

dade barnet syns huvudena av åsnan och oxe n, vars mule tangerar Kristi gloria. 

Båda d juren är tecknade en face. 
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Fig. 72 
Dopfunten i Grötlingbo kyrka 
Kristi första bad 
Foto: förf. 1972 

KRISTI FÖRSTA B AD 

Två kv innor sitter i elegant ornerade stolar på öm se si dor om en k orsglorie-

försedd Kristusgestalt, vars överkropp blir synlig när den s ticker upp ur en 

mera kalkliknande än funtartad anordning. Kristus håller överarmarna i ntill 

kroppen, där revbenen m arkerats. Underarmarna ä r utåtställda. Han ä r assymet-

riskt placerad i skålen närmare den v änstra kvinnogestalten, som ge nom händer

na har kroppskontakt med Kr istus. Den högra kvinnan når inte fram till Kristus

gestalten. Hon sitter mera framåtböjd än s in vänstra motsvarighet. Deras sitt-

ställning framställs så a tt överkropparna sticker upp ur stolarna, ben och 

fötter blir ej synliga för åskådaren. 
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Fig. 73 
Dopfunten i Grötlingbo kyrka 
Heliga tre kungars tillbedjan 
Foto: förf. 1972 

HELIGA TR E KU NGARS TI LLBEDJAN 

I stram procession går de tre profi 1 tecknade kungarna fram mot Maria med Kr i s-

tusbarnet, klädda i fotsida, parai 1 el 1 veckade man tlar som omslu ter kroppen 

och a vslutas i en s petsig fl ik bakom nacken. De bä r alla treflikiga kronor,från 

vilka två fransförsedda band hänger ner över nackhåren. Kungarna har högerar

men f ri från kroppen och i den högra handen bär de s ina gåvor upplyftade till 

huvudhöjd. 

Den siste i processionen bär en ask med ko rsförsett, möjligen koniskt lock, 

dekorerat med ri tsar. Hans frisyr är kortklippt vid pannan m en i nacken har hå

ret formats t il l en lock. Det spetsiga skägget är framåtböjt. Den hö ljande man
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teln hålls samman m ed den vä nstra handen. Den parallel 1 veckade manteln har en 

bårddekor av raka ritsar. 

Den m ellerste kungen bä r samma d räkt som den f örre?dock med den s killnaden att 

bården ha r håldekor och vänsterhanden sticker ut under den om lottlagda manteln. 

Han är skägglös och bä r i den ly ftade högerhanden en vriden ring. 

Den främste kungens man'telbârd är zig-zag mönstrad. Hans frisyr är något olik 

de t idigare genom a tt nackhåret hänger rakt ner och dessutom bär han d et längs

ta skägget. Gåvan finns i en cylinderformad ask med e tt lock,som försetts med 

flikig dekor och u pptill avslutas med en k ula. 

Fig. 74 ß 
Dopfunten i Grötlingbo y 
kyrka 
Maria med Kris tusbarnet '• *" 
Foto: förf. 1972 **'». 
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I höjd med kun gens gåva och i ntill den tronande Marians huvud sitter en å tta-

flikig stjärna. 

Maria framställs helt frontal. Dräkten och glorian är tecknad som i de t idigare 

Mariaframställningarna. Hon sitter i en stol som har hörnstol par,av vilka de 

bakre upptill avslutas med en svängd dekor. Kristusbarnet visas frontal t,från

sett huvudet som ses i profil vänt mot de tre konungarna. Högerhanden har lyfts 

i en välsignande gest med två uppsträckta fingrar. Den vänstra håller en bok. 

De bara nedåtriktade fötterna har spikhål. Maria håller med bå da händerna om 

Kristusbarnet. Hela hennes ställning ger intryck av a tt hon u tgör en slags 

tron för Kristusbarnet. Den välsignande handen, spikmärkena i fötterna och bo 

ken i den v änstra handen ger en Majestas Domini-karaktär åt det li l la Kristus

barnet jtronande i moderns s köte. 

Fig. 75 
Dopfunten i Grötlingbo kyrka 
Detalj av Kristusbarnets fötter i framställningen av 
Maria och K ristusbarnet 
Foto: förf. 1972 
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Fig. 76 
Dopfunten i Grötlingbo kyrka 
Flykten till Egypten 
Foto: förf. 1972 

FLYKTEN TILL EGYPTEN 

En f rontal Maria med Kri stusbarnet, vars huvud vänts i färdriktningen, ri der i 

damsadel. Det korsglorieförsedda Kristusbarnet skyddas av Marias mantel men 

sitter inte naturligt i knäet utan Maria håller i stället barnet framför sig 

med bå da händerna. Den e legant selade hästen rör sig framåt i passgång m ed böjd 

nacke. Den ena tygeln ligger över hästens manke,den andra håller den bakåtvände 

Josef i sin högra hand. Josef har nacklock och saknar gloria. Han ä r klädd i en 

tvärveckad tröja och e tt kjolliknande plagg. Skorna är av snabeltyp. I vänster 

hand och över vänster axel bär Josef ett spjut,över vilket ett tygliknande före

mål lagts omlott. Den h eliga familjen är på väg mot en p ortartad arkitektur be

stående av fyrkantiga kvadrar och u pptill avslutad av en k renelering. En po rt 
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med smidesbeslag är upphängd på kraftiga gångjärn och öppnar sig för de flyende. 

På andra sidan finns en stängd port. 

* 

—w» 

^A ••-'X î 

--p*- * 
Fig. 77 
Dopfunten i Grötlingbo 
kyrka 
Kristi dop 
Foto: förf. 1972 

KRISTI DOP 

Kristus med ko rsgloria står naken i centrum me d nedh ängande armar och visar 

handflatan på de något utåtställda händerna. Han flankeras av två glorieförsed-

da figurer, som st år på triangulära underlag. Den vän stra gestalten bär en 

dräkt med ri ka bågformade veck . Han berör Kristi huvud me d höger hand. Den 

högra figuren håller i ena handen en stor plisséveckad duk. Den andra handen 
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samlar dräkten. Den högra gestaltens gloria är rikare utformad genom sin a strå

lar. Ovanför Kristi huvud finns ett halvcirkelformat moln me d en åttadelad 

stjärna med spet siga flikar. 

FOTEN TILL DOPFUNTEN I GRÖTLINGBO KYRKA 

Foten är betydligt mera vittrad än cuppan. Den h ar tydligen stått exponerad 

för väder och vind på e tt annat sätt än cuppan. En lo kal tradition gör gällande 

att den t jänstgjorde som underla g ti l l slipstenen i prästens trädgård. 

De fyra konsol artade,sittande figurerna i varje hörn är t i ll sin uppbyggnad 

ganska lika. Alla visar samma frontalitet och b locklikhet. De d etaljer som ger 

den ik onografiska skillnaden är tydligt framhävda. Mellan figurerna finns på 

de pla na ytorna rankverksdekor. Även på foten finns en mado nnaframställning. 

En barhuvad Maria sitter i ornerad stol. Kristusbarnet höjer en korsstav med 

sin högra hand, den vä nstra håller en bo k. Barnet sitter inte centralt i Marias 

sköte utan snarare med en dr agning åt hennes vänstra knä. Efter madonnafram

ställningen följer medsols en mera skadad f igur med en välsignande högerhand 

och en bok i den v änstra. Det torde stå klart att det här rör sig om en bi skop. 

På andra sidan diagonalt från biskopen sitter en figur som hå ller två nycklar 

med ut ställda ax, Petrus. Diagonalt från madonnaframställningen finns en figur 

med e tt 1ångt,spetsigt skägg. Han h åller fem huvu den i famnen. Huvudena symb o

liserar själar och det skulle då hä r vara Abraham so m i samband me d y ttersta 

domen hå ller de rä ttrognas själar i sitt sköte.^ 

1) Reau, L .: Iconographie de l 'art chrétien II:I, s. 138. 
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DE OLI KA BI LDFRAMSTÄLLNINGARNAS INPLACERING PÄ G RÖTLINGBODOPFUNTENS C UPPA O CH 
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rankverk 

rankverk 
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i sitt sköte 
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STIL 

Individualisering förekommer inte när det gäller människoframstäl1nigen. An

siktena är matrisartat lika, där t.ex. näsan bildas av en r ät vinkel. Visas hu

vudet i profil så tecknas ögat en face. Perspektivi ska förkortningar förekommer 

inte i något fall. Figurframställningarna på cuppan ger intryck av att vara av 

metall, gjutna i form och sedan fästade på skålens utsida. Den me talliska ka

raktären indikerar möjligen att förlagan, åtminstone ti ll delar, kan ha varit 

av metal 1. 

Åtbördsspråket blir övertydligt och utmärks av en c eremoniell högtidlighet. Den 

hand,som in te håller något attribut eller agerar i en gest, får i flera fall 

fungera som dräk tsamlare. 

Stilmässigt har Grötlingbofunten förts ti ll stenmästaren Sighraf,^ som på Got

land ytterligare skulle representeras av dopfuntarna i Bro, Eke, Lau och Sii te? ̂  

Ett gravmonument inmurat i västportalens södra omfattning i Lye kyrka förs 
3) också till Sighrafs oevre. ' Funtarna i Lau och Sii te är så vittrade att ett 

detaljstudium är omöjligt. Detta är också fallet i Bro,där en öv ermålning är 

hindrande. Eke och Grötlingbodopfuntarna har båda figurer utan den arkad omram-

ning, som förek ommer runt figurerna i Lyekistan. Eke v isar betydligt sämre 

kvalitet än G rötlingbo i avseende på figurteckning och d etaljutförande. Det 

torde stå klart att inte samma hand h uggit de tre studerbara gotländska monu

menten, frånsett madonnan på Grötlingbodopfuntens fot och den på Ly ekistan. 

1) Roosval, J.: Die Steinmeister , s. 169. Dateringen för mästarens verk
samhetstid anges till tiden ca 1175-1210, s. 187; Revision II i Fornvännen 
1925, s. 305 anger tiden ca 1170-1215. 

2) Roosval, J.: a.a. , s. 173. 

3) ibid. , s. 169• 
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Den a llvarliga slutenhet, som beteckna r Mariaframställningen på G rötlingbodop-

funtens cuppa,förekommer hos de ö vriga madonnorna i Sighrafgruppen. Himladrott

ningen poserar fullt medveten om sin värdighet. Sonen är rak och h ögtidlig. 

Han är det inkarnerande ordet. Själv är hon l itanians "Sedes sapientiae", vis

domens säte. ^ Kristusbarnet på cuppan i Grötlingbo, som var predestinerat 

t i ll sin passion, hade ge nom boke n i vänsterhanden ka raktären av en världsdo

mare i miniatyr. 

Fig. 78 
Dopfunten i Grötlingbo 
kyrka 
Detalj av foten visande 
Maria och K ristusbarnet 
Foto: förf. 1972 

Den mera vittrade madonnaframställningen på foten till Grötlingbofunten visar 

ett Kristusbarn av samma k araktär. Han h åller i sin vänstra hand en bo k. Den 

1) Nygren, O.A.: GudsmodersbiIden i Finlands medeltidskonst, s. 21. 
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högra handen bär en korsstav. Det är möjligt att Kristusbarnet här en gång b u

rit krona. Förvittringen gör att tolkningen blir osäker. Maria, som här saknar 

gloria, håller om si n son me d båda händerna. Om man bor tser från korsstaven i 

Kristusbarnets hand på foten i Grötlingbo, så ä r madonnaframställningen där 

så gott som id entisk med den, som pryde r den inramade relikkistans synliga ga

vel i Lye kyrkas västportal. 

.v* 

Fig. 79 
Lye kyrka 
Detalj av den i västprotalen 
inmurade relikkistan visande 
Maria och K ristusbarnet 
Foto: förf.1972 

Frontal i tet, blocklikhet och symmetri parat med en överjordisk ogripbarhet 

kännetecknar de båda framstäl1ningarna. De ä r båda förnämliga exempel på roma-

nikens gudsmodersbi1d. 
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Man kan, som en nära släkting til l madonnorna i Grötlingbo och L ye, se den ar-

kadomgivna M ariaframstälIningen på A akirkebyfuntens cuppa. Marie tronstol har 

där emellertid uteslutits och mode rn fungerar i ordets rätta bemärkelse som 

tron åt sonen. 

Fig. 80 
Dopfunten i Aakirkeby kyrka, 
Bornholm 
Detalj visande 
Maria och K ristusbarnet 
Foto: förf. 1972 

Eke kyrkas dopfunt har på cuppan en framställning av Ma ria med e tt krönt Kris

tusbarn. Hon ä r här klädd i en en klare plisséveckad dräkt, som hon ömt sveper 

om sonen i sitt sköte, så a tt endast barnets huvud och en välsignande högerhand 

blir synliga. I Eke ä r Maria mera den öm ma mod ern än himladrottningen. 
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Fig. 81 
Dopfunten i Eke kyrka 
Detalj visande 
Maria och K ristusbarnet 
Foto: förf. 1973 

Till "Sighrafgruppen" räknas också b land andra dopfuntarna från Tingstad (nu i 

Statens Historiska Museum) och Lo cknevi. Tingstadsmadonnan sluter sin vänster-

arm om ett profi 1 tecknat Kristusbarn, som höj er högerhanden mot de tre kungarna. 

Det korskrönta barnet sitter med ben en ö ver Marie högra knä. Barnet i Locknevi 

sitter på samma sätt som på Tingstadscupp an. I Locknevi bär Kristusbarnet krona. 

Marie dräkt i Tingstad påminner om de n klädsel som Maria bär på G rötlingbocup-

pan. Dräktarrangemangen i Tingstad är emellertid enklare och teckningen mera 

summarisk jämfört med mots varande d etaljer i Grötlingbo. Locknevimadonnan ge r 

intryck av att närmast överensstämma me d gudsm odern i Tingstad. 
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f Fig. 82 
Dopfunten från Ting
stads kyrka, nu i 
Statens Historiska 
Museum. 
Detalj visande 
Maria och K ristusbar
net 
Foto: ATA 

Fig. 83 
Dopfunten i Locknevi kyrka 
Detalj visande Maria och K ristusbarnet 
efter Swartling, I.: En Si ghraf-funt i Locknevi 
kyrka, fig. 3, s. 278, Fornvännen 1971/4 
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Det är möjligt att en stenmästare Sighraf någon gång e xisterat^men det kan 

däremot fastslås att inte samme ma n skurit de ovan anförda Mariabilderna, med 

ett undantag,nämligen Grötlingbofotens och Ly ekistans madonnor. De sistnämnda 

ger tillsammans med Mariaf ramstäl lningarna på G rötlingbocuppan och A akirkeby-

funten ett ålderdomli gare intryck än Ti ngstad och Lockneviexemplen. 

Ytterligare ett intressant sammanhang fi nns möjligen att söka mellan en målad 

madonnaframställning i Mästerby och den på G rötlingbofuntens cuppa. Målningen 

har behandlats av Bengt G. Söderberg, som st ilmässigt analyserat framställning-
2) en och föreslagit en d atering ti ll omkring 1200. ' A. Tuulse har observerat att 

Kristusbarnet i Mästerby i sin vänstra hand h åller ett cirkel format föremål. 

Denna runda detalj kan mö jligen tolkas som en oblat,vilket skulle ge en paral

lell til l det til l sin passion predestinerade Kristusbarnet på G rötlingbofunten. 

Kristusbarnet med en o blat i handen torde syfta på t exten i Joh. 6:51 "Jag är 

det levande brödet, som kom mit ned från himmelen Och de t bröd, som ja g 
3) 

skall giva är mitt kött; " 1 

Fig. 84 
Mästerby kyrka 
Målning i nisch ovanför norra sidoaltaret 
Maria och K ristusbarnet 
efter Söderberg, B.G.: Gotländska kalkmålningar 
1200-1400, s. 47 

1)Roosval, J.: Die Steinmeister , s. 169. 

2)Söderberg, B.G.: Gotländska kalkmålningar 1200-1400, s. 46ff, jfr Tuulse, A.: 
Romansk ko nst i Norden, s. 130, som fö reslår samma d atering. 

3)Tuulse, A.: Romansk ko nst i Norden, s. 130. 
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IKONOGRAFI 

Ikonografin har inte berett tidigare forskare några problem. Roosval anser att 

Grötlingbofunten visar Kristi barndomshistoria utan andra problem än a tt två 

Betlehemsstjärnor förekommer.^ Man har då inte observerat en r ad märkliga de

taljer. 

I madonnaframställningen på cuppan har det sittande Kristusbarnet spikstungna 

fötter. Bebådelseängeln håller inte det sedvanliga skriftbandet i handen utan 

ett föremål, som här tolkas som en p almkvist. Det kärl där Kristusbarnet får 

sitt första bad är närmast a tt likna vid en n attvardskalk med fyrpas sformad 

cuppa, nod och fot. Kristusbarnet i födelsescenen ger ett intryck av att sna

rare ligga på e tt altare än i en k rubba. 

I flera scener förekommer detaljer, som ger en tydlig passionsmystisk grund

tanke åt det ikonografiska programmet. Spikmärkena i barnets fötter visar att 

det är predestinerat ti ll en kom mande passi on. Likartade medeltida exempel går 

inte att finna i de i konografiska standardverken. 

L. Reau näm ner syno nyma exem pel från 1500- och 1 600-talen "l'Enfant Jésus en-
2 )  dormi sur une c roix et rêvant de sa Passion". ' I bebådelsescenen på Merode 

altaret,målat av R. Campin på 1420-talet>sänker sig ett barn med e tt kors över 

axeln, buret av e tt ljussken ner mot Ma ria. Det medeltida legendmaterialet har 
3) exempel där Kristusbarnet förekommer som ko rsfäst. ' 

1) Roosval, J.: Die Steinmeister Gottlands, s. 179ff. 

2) Reau, L .: Iconographie de l 'art chrétien II: II, s. 41 e nl. Reau endast i 
motreformationens konst. 

3) Browe, y.: Die eucharistischen Wunder des Mittelalters, s. lOOff. 
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Den he lige Theobald, död 1066, der als Kamaldulenser-Eremit in 

Vicenza lebte, dass bei seiner Messe das Sakrame nt in ein Kind, das am Kreu ze 

hing, verwandelt worden w äre."^ 

Den helige Godrich, död 11 70,berättar: „ kam das K ind aus dem Munde des 

Gekreuzigten und s etzte sich auf den Scho ss seiner Mutter, die auf einem ander

en B ilde dargestellt war  

Cisterciensern Gottfried von V illers, död v id slutet av 1 100-talet, höll under 

mässan Jesusbarnet i händerna, „aber nicht gekreuzigt und b lutig sondern i n 

Gestalt eines süssen Knaben."^ 

Vad legenderna beskriver är resultat av e tt eucharistiskt under,där nattvards

sakramenten har förvandlats t il l ett Kristusbarn. 

I födelsescenen exponeras Kristusbarnet från en al tari iknande krubba. Altar-

funktionen hos krubban förstärks genom den svävand e gestaltens rökelsekar. Rö

kelsen är ett altaroffer. 

"Dans l 'art français du X II siècle, la crèche est souvent remplacée par une 

autel. On a expliqué cette innovation par l' intention de signifier symbolique

ment que dès sa naissance. Jésus é tait destiné à se sacrifier pour le salut 

des hom mes. On serait tenté d'y voir plutôt l'influence du dram e liturgique 

de Noël où nous savons que l a crèche était placée sur le maitre-autel éclairé 
2 ) par une é toile qu'on faisait glisser le long d'une corde." 1 

1) Browe, P. 

2) Reau, L.: 

: Die eucharistischen Wunder... 

Iconographie de l 'art chrétien 

s. 101. 

II: II, s. 219. 
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Oxen och åsnan som av bildats omedelbart ovanför barnet gällde under medel

tiden som troende djur, „ die man auch in den Krip pendarstellungen den Herrn 

verehren liess. Es lag nicht weit ab, sich auch zu Dienern des Sakramen t zu 

machen."^ 

Kristusbarnet förekommer i bysantinsk konst "couché s ur une patène eucharisti-

2 ) que co mme une h ostie vivante." ' 

Folke Nordström^ citerar Adolf Katzenellenbogensom visar att "the Child on 

the mensa, the corpus verum, the heavenly bread, is represented as the true sub

stance of the Eucharistunderneath the Child is the Godhead i ncarnate." Josefs 

roll beskrivs som"...the protector of the heavenly bread.. According to St. 

Bernard, Joseph received the guardianship of the heavenly bread for himself and 

for the whole world.Kristusbarnet i födelsescenen kan tillsammans med Josef 

ses i ett eucharistiskt sammanhang och b lir följaktligen hostian. 

Händelsen då det nyfödda barnet badas beskrivs inte i de kanoniska eller apo-

kryfiska evangelierna men föreko mmer ofta i bysantinsk konst och även i den 
5 ) 

västerländska medeltidens framstälIningar. ' 

Reau säger vidare om Kristi första bad: "Ce thème es t fort discutable au p oint 

de vue de l'orthodoxie; car si le Christ est né d'une Vierge, sa na issance a 

été aussi pure que sa conception. Il n'avait pas b esoin d'etre lavé comme l es 

enfants des hom mes, lui qui vint au mo nde pour purifier l'humanité des souil

lures du péché o riginel. 

1) Browe, P.: Die eucharistischen Wunder , s. 81. 

2) Reau, L .: Iconographie de l 'art chrétien II: II, s. 39, Reau anför ett exem
pel från S. Marco, Venedig,från 1100-talet. 

3) Nordström, F.: Mediaeval Baptismal Fonts, s. 135. 

4) The Sculptural Programs of Chartres Cathedral, s. 13f. 
5) Reau, L.: a.a. II: II, s. 223. 
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C'est pour répondre à cette objection que le s théologiens soutirent que 

l'Enfant n'aivait été lavé qu'en apparence, mais qu'en réalité c'est lui qui 

avait purifié l'eau de son bain. Ce se rait une pr éfigure du Bapt eme et c'est 

pourquoi les artistes du Moye n-âge donnent p arfois au ba ssin d'ablution la 

forme de fonts baptismaux. 

En e ffet dans l 'art symbolique du Moyen-âge , de m ême que la crèche est assi

milée à l 'autel, la baignoire se transforme en vasque baptismale, à moins qu' 
"1 ) elle ne prenne l a forme d 'un calice eucharistique. 1 

De två kvinnorna förklaras inte enbart med a tt de ä r jordemödrar. Då borde den y 

ena,Salome,^ som tv ivlade på Marie virginitet,inte bära en h elig gestalts tec

ken, glorian. Kvinnorna tycks snarare utöva en l iturgisk handling med cere -
3) moniellt allvar. ' Det har tidigare påpekats att badkärlets form starkt på

minner om nattva rdskalkens. Passionsmystiken i badscenen förstärks ytterligare 

av Kristusbarnets ställning med arma rna u tsträckta på e tt sätt som s tarkt på

minner om tidigt kristna korsfästelseframställningar, som t .ex. på dörrarna t ill 

S:ta Sabina i Rom.^ Kristusbarnet i födelsescenen tolkades som en h ostia. 

Sakramentets andra del, vinet,skulle då symboliskt visualiseras i badscenen. 

Biskop Hugo f rån Lincoln tillskrivs ett förvandlingsunder där sakramentet blir 

til l gestalt. Han blev ofta avbildad med Jesusbarnet i eller över nattvards-
5) kalken. ' Flera exempel på likartade visioner eller under beskrivs av P. Browe, 

5 ) som anser att de u rsprungligen uppstått bland cistercienserna. ' 

1) Reau, L .: Iconographie de l 'art chrétien 11:11, s. 223. 

2) Jacobus de Vor agine: Legenda Aurea (till tyska av R.Benz), s. 49. 

3) se Nordstro m, F.: Mediaeval Baptismal Fonts, s. 104, där en parallell t ill 
grötlingboframställningen anförs i form av en relief i Palazzo Mazzarossa 
i Lucca. 

4) se även ibid. , s. 105 

5) Browe, P.: Die eucharistischen Wunder , s. 102. 
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Det finns ett klart samband mella n dop och n attvard,påvisat av F . Nordström,^ 

som stöd er sig på L . Eisenhofer i "Handbuch der katolischen Liturgik",som säger 

„In der grossen Osternacht emfingen die Täuflinge auch zum erst en Mal die hei

lige Eucharistie. Diese Gepflogenheit reicht bis in die ältesten Zeiten der 

Kirche zurück; denn Justin der Martyrer berichtet bereits, dass die Neophyten 

nach der Taufe dem he iligen Opfer anwohnten, unter welchem si e Leib und B lut 

Christi emfingen.- - - Selbst die neugetauften unmündigen Kind er mussten so

fort die heiligen Kommunion empfa ngen. So sehr war die heilige Kommunion der 

Kinder unmittelbar nach de r Taufe allgemeine Übung, dass. Augustinus, Innozenz 

I und Gelasiu s I., auf diesen Umstand gestützt, sogar die Heilsnotwendigkeit 

der heiligen Kommunion f ür die Kinder behaupten konnten. Dem physischen Zustand 

der Kinder entsprechend wurde ihnen das h eiligste Sakrament un ter der Gestalt 

des Weine s gereicht, wie schon aus Cy prian erhellt. Noch Hug o von S t. Victor 

beschreibt die Kommunion der Kinder folgendermassen: „Pueris recens nati s idem 

Sacramentum in specie sanguinis est ministrandum digito sacerdotis, quia tales 

naturaliter sugere p ossunt." Wenn man aber auch noch im 12. Jahrhundert an der 

alten Gewohnheit, den Kindern nach d er Taufe die Kommunion zu reichen, fest

hielt, so sah ma n d arin doch n icht mer eine unumgängliche P flicht." 

Ytterligare ett exempel på komm union i samband me d dopet ges i "Dansk teologisk 

tidskrift 1971:1". ^ "Endel ig forekom un dertiden til slut en dåbskommunion 

eller en e rstatning for denne, i det praesten gjorde korstegn for barnets mund 

med kalk en, som var fyldt med den v in, som havd e vaeret brugt til at rense den 

med ( ablutionsvin ), og dåbshandl ingen sluttede med et "Pax tecum" eller 

"Vade i n pace".^ 

) Nordström, F.: Mediaeval Baptismal Fonts, s. 131. Se Eisenho fer II, s.265f. 

Ottosen, K.: Danske middelalderlige dåpsritualer, s. 38f. 
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Fig. 85 

Dopfunten i Grötlingbo 
kyrka 
Kungen me d den k ors-
krönta behållaren 
Detalj ur heliga tre 
kungars uppvaktning 
Foto: förf 1972 

Den siste i raden av de o ffrande kungarna bär ett korskrönt föremål i handen. 

Korset ger hänvisningen att gåvan i detta fall är myrra. Myrran (signum s epul-

turae) symboliserar att Kristusbarnet är förutbestämt att dö för mänsklighe

tens återlösning. 1) 

Flera detaljer inkomponerade i en ti ll synes okomplicerad framställning av jul

evangeliet innehåller eucharistiska tankar och symboler. 

1) Reau, L.: Iconographie de l 'art chrétien II: II, s. 241 f. 
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Palmkvisten, som ängeln håller fram mot Maria i bebådelsescenen,föl jer inte 

det sedvanli ga mö nstret där ett skriftband med äng lahälsningen brukar förekomma. 

Däremot hör palmkvisten ti ll den bebådelsescen, där ärkeängeln Mikael bringar 

budskapet t i ll Maria om he nnes förestående död om tre dagar. Palmen (palma 

mortis) symboliserar död och är "coupée dans les jardins du Para dis ou c ueille 

sur le palmier qui s'était incliné pendent l a Fuite en E gypte."^ Palmkvisten 

skall efter jungfruns bön: "Libera me a potestate tenebrarum", föras som skydd 

mot ondskans makter framför hennes bå r enligt ängelns löfte. „Siehe, ich bringe 

dir einen Palmzweig aus dem Parad ies, den s ollst du vor deiner Bahre h eissen 
2 )  

tragen; denn in dreien Tagen w irst du von de m Leibe genommen werden, " 1 

Palmkvisten hör alltså ti ll bebådelsen "ante mortem" som in te särskilt fre-

kvent förekommer i konsten.^ Den förekommer dock på samtliga studerbara fun-

tar i "Sighrafgruppen". 

Scenen m ed K risti dop i Grötlingbo har, i stället för en duva, en å ttaf1 i k i g 

stjärna. I detta sammanhang kan det knappast vara fråga om en Betle hemsstjärna 

utan i stället är det säkerligen morgonstjärnan som Joh annes Uppenbarelsebok, 

kap. 22:16-17 talar om: "Jag är telningen från Davids rot och kommen av hans 

släkt, jag är den kl ara morgonstjärnan", med fo rtsättningen:"'Kom.1 Och den 

som tö rstar han komme; ja, den som v ill, han tage livets vatten för intet." 

Detta är en dopuppm aning. Dopfunten är livets källa i paradiset. Dopfunten 

står med s itt vatten i ett mystiskt samband me d den h eliga floden Jordan och 

dess vatten. Vi döpas med Kristus, det trefaldiga nedsänkandet i vattnet sym

boliserar Kristi tre dagar i dödsriket.^' 

1) Reau, L.: Iconographie de l 'art chrétien, 11:11, s. 601. 

2) Jacobus de V oragine: Legenda Aurea (till tyska av R. Benz), s. 583. 

3) Reau, L.L a.a. , s. 602 

4) Nordström, F.: Johannes v isioner av anden, bruden och morgonstjärnan, s. 52 
och densamme: Mediaeval Baptismal Fonts, s. 100. 
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DATERING 

Den medelt ida dopfunten i Grötlingbo ersattes 1741 av ett dopkärl i  senbarock 

stil och ställdes undanJ' Vid mitten av 1800-talet återfanns den medel tida 

cuppan under golvet i tornrummet.^ 

3) 
Jonny Roosval föreslår i "Strängnäs Studier II",1913 ' en a ttribuering av 

dopfunten ti ll mästaren S ighraf,vilkens verksamhet där dateras till 1220-35. 

"Steinmeister", 1918,föreslår som ti digare nämnts dateringen till ca 1175-1210 

och "Revision II", 1925,en datering av mästaren ti l l ca 1170-1215. Funten fö

res ti l l "grupp 2" med en tillkomst 1165-76. Den senare forskningen för Sigh

raf ti ll 1100-talets senare d el.^ 

Dessa d ateringsförslag bygger på stilistiska resonemang och diskussioner kring 

den inbö rdes kronologin mellan de o lika "dopfuntsmästarnä". Med häns yn til l de 

ovan anfö rda påtagliga eucharistiska inslagen i ikonografin torde en d atering 

av Gröt!ingbofunten till 1200-talets början vara den t roligaste. Den teologis

ka diskussionen kring eucharistien är visserligen aktuell under 1100-talets 

senare del men upphöjdes till dogm vid 4:e Laterankonci1iet i Rom 1215.^ 

1) Lagerlöf, E.: o. Svahnström, G.: Gotlands kyrkor, s. 139, se även Svahn
ström, G.: Grötlingbo kyrka, s. 10. 

2) Svahnström, G.: Grötlingbo kyrka, s. 4, jfr Brunius, C.G.: Gotlands konst
historia III, Lund 1866, s. 154f. "För få år sedan h ittades i tornets förs
ta afdelning en nedgrävd skål t il l en d opfunt." Det framgår vidare ur hans 
beskrivning att cuppa och fot vid besöket inte var uppställda tillsammans. 
Foten förvarades dock inom kyrk an. En l okal tradition gör gällande att 
funtfoten en tid tjänstgjorde som slip stensunderlag i prästgården. 

3) Roosval, J.: Dopfunten från Vagnhärad och stenmästaren Sighrafs verk, s. 34. 

4) Tuulse, A.: Romansk k onst , s. 88, Lundberg, E.: Byggnadskonsten , 
s. 300, Lagerlöf, E.: o. Stolt, B.: Eke ky rka, Sveriges Kyrkor, Gotland, 
Band V1:6, s. 519 och n ot 50. 

5) Nordström, F.: Mediaeval Baptismal Fonts, s. 135f. 
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TIDEN FÖR DE BILDFÖRSEDDA ROMANSKA DOPFUNTARNAS UPPHÖRANDE PÅ 

GOTLAND 

Det ovan framlagda materialet vill visa att de b ildförsedda dopfuntarnas alst

ringstid bör placeras ti l l 1200-talets början. Det är inte heller möjligt att 

med Roosval, Lundberg och flera andra tala om ensk ilda mästare utan Tuulses 

verkstadstanke för tillverkning av dopfuntar bör betonas kraftigare. De för oss 

okända f örlagorna har genom o lika verkstäders ambitionsnivå, tekniska kunnande 

och teologiska ledning gett de skiftande karaktärerna åt de färdiga produkter

na. 

Utvecklingstiden för de gotländska dopfuntarna kan inte spänna över ett sekel 

(Roosval) och troligen inte ens ö ver ett halvsekel (Lundberg och Tuulse). Vi 

kanske måste t ala om några produktiva decennier vid 1200-talets början? 

Det är alldeles uppenbart att de b ildförsedda (ikoniska) dopfuntarna kronolo

giskt ligger före de s.k. musselcupporna (Roosval) eller paradisfuntarna 

(Reutersvärd). Roosval beskriver denna funttyp som "k alkformig och ikonoklas-

ti sk".^ 

De ikonoklastiska idealen emanerar troligen ur cistercienska kretsar. Af Ugglas 

pekar på den stränga uppfattningen som cis tercienserorden hyste angående skulp-
2 ) 

tur och ö vrig kyrklig dekorationskonst: y "Seulpturae vel picturae in ecclesiis 

nostris seu in officinis aliquibus monasterii ne fiant interdicimus 

1) Roosval, J.: En kal kformig ikonoklastisk funttyp från Gotland, s. 36 
(i :Ä1dre kyrklig konst i Strängnäs II). 

2) Ugglas a f, C.R.: Gotlands medeltida träskulptur till och me d hö ggotikens 
genombrott, s. 154f. af Ugglas stöder sig i huvudsak på H. Rlittimann: Der 
Baukunst und Kunstbetrieb der Cistercienser Bregenz 1911. 
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Cruces tarnen pietas, quae sunt ligneae, habemus". Man ti l lät enkla träkors 

eller möjligen krucifix. Är 1231 uppmanas visitatorerna att noga beakta hur 

föreskrifterna efterlevdes.^ 

Det kan m öjligen tänkas att den te ologiska ledningen och interpretationen på

verkats av de c istercienska idéalen. Vi kunde då räkna med a tt bilderna på 

dopfuntarna skulle vara mindre eftertraktade och försvinna under 1200-talets 

andra fjärdedel. 

2 )  
Roosval anser att musselcupporna uppträder under 1200-talets första hälft. ' 

Oscar Reu tersvärd kommer e fter en omfatta nde typologisk analys av de ikono-

klasti ska funtarna fram till en datering av den äl dsta typen (Visby-typen) 

till omkring 1240.^ Med den na av R eutersvärd föreslagna dateringen skulle vi 

nå vårt "terminus ante quem" för de b i 1dförsedda^romanska dopfuntarna på G ot

land. 

1) Ugglas af, C.R.: Gotlands medeltida träskulptur s. 155. 

2) Roosval, J.: Die Steinmeister , s. 199 jfr. densamme: En ka lkformig 
ikonoklastisk funttyp s. 38. "Typen torde alltså ha tillkommit vid 
1200-talets mi dt och fortlefvat åtminstone ti ll omkring 1300; och densamme: 
Den gotländske ciceronen, l:a uppl. s. 26ff, där musselcupporna fors till 
tiden 1220-60. 

3) Reutersvärd, 0.: Paradisets källa och de gotländska paradisfuntarna, s. 74. 
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BESTÄLLARE - FÖRLAGA - PRODUKT 

Ett behov av e tt liturgiskt redskap kan uppstå på grund av att det skall nyan-

skaffas eller att det tidigare av olika skäl måste ut bytas. Detta utlöser en 

beställare i form av en organisation, som t. ex. kyrkan eller en p rivat donator. 

Den liturgiska användningen s täller säkerligen vissa krav på b ildinnehållet i 

utsmyckningen om sådan skall förekomma. Traditioner kan spela stor roll. Även 

beställaren borde ha vissa möjligheter att påverka bildvalet. 

Beställaren söker vissa typer av bildframställningar på grund av de l iturgiska 

kraven. Dessa b ilder kommer senare att användas som fö rlaga för utsmyckningen 

av den slutliga produkten. 

Den ce ntrala punkten b lir att förlägor av någo t slag måste förekom ma. Dessa f ör

lagor ligger till grund för de slutliga bildframställningarna. Redan i förlage

valet torde en t eologisk interpretation vara nödvändig. 

Med för lagan som grund kommer sedan en verkstad att utföra den be ställda pro

dukten. Verkstadens med lemmar kan inte tolka förlagans,kanske många gånger in

trikata och delvis dolda ikonografiska detaljer, varför en k unnig ledning (teo

logisk) i dessa frågor är nödvändig. I den m ån den t ekniska skickligheten och 

även ambitionen medger så följs förlagan så långt detta är möjligt. Vissa varia

tioner från förlagans utseende kan naturligtvis förekomma och de b eror t i ll 

stor del på s tilistiska skäl, som i sin tur bottnar i verkstadens stiltradition, 

men även en skilda verkstadsmedlemmar kan s ätta sin prägel på den s lutliga pro

dukten. Andra v ariationer kan tänkas uppstå genom a tt förlagans innehåll miss

uppfattas genom t .ex. bristande teologisk kunskap. 
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Flera av de gotländska dopfuntsverkstäderna har troligen i detalj kunnat följa 

de anvisade foriagematerialen och dessutom h aft tillgång til l kunnig teologisk 

interpretation. Detta är det troliga förhållandet när det gäller Byzantiosgrup-

pen, men också flera verk tillhörande Majestatis- och S ighrafgrupperna. Enskilda 

arbeten som t. ex. Barlingbodopfunten visar att man ha ft förmågan a tt följa ett 

förlagematerial. 

Om d en tekniska förmågan och ambitionen sjunker tillsammans med en mindre dis

tinkt teologisk ledning blir resultatet mera rustika arbeten. Vi skulle då f å 

verkstäder typ "Hegvald", "Semi-Byzantios" och en del arbeten som in te så lätt 

låter sig föras t ill någon speciell grupp. 

Eftersom alstringstiden föreslås väsentligt förkortad jämfört med ti digare 

forskning så spelar modeväxlingarna en underordnad r oll. 

De ovan anförda problemen visualiseras schematiskt på näs ta sida. 
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FÖRLAGEPROBLEMEN 

I den betydelsefulla artikeln "Väst och ö st i Gotlands romani k" tar Armin T uulse 

upp fö rlageproblematiken till diskussion.^ Tuulse för i förgrunden fram de be

römda målningarna i tornbågen i Garda kyrka och pekar på e tt samband me d en 

framställning av B oris Bolgarski i ett evangeliar från 1100-talet i Historiska 

museet, Moskva. Sambandet behöver inte, enligt Tuulse, vara direkt, "utan man 

kunde snarare tala om sa mma familj". Gotland skulle ha fått del av kopierat 
2 ) manuskriptmaterial från olika konstområden. ' Likheterna mellan Gardamålningar-

na och den ovan c iterade framställningen i det ryska evangelariet är så påtagli

ga a tt ett direkt samband kan förmodas. 

För att så nära som m öjligt kunna kopiera förlagematerialet måste en metod för 

överförandet ha funnits. Den medel tida målaren eller skulptören var inte i mo

dern mening en självständigt skapande kons tnär utan en ha ntverkare, som utf örde 

sina bilder efter olika typer av förlagor. Den stora svårigheten måste ha varit 

att överföra motivet utan att förlagan tog skada och a tt förstora eller för

minska den öve rförda framställningen i förhållande till förlagan. 

Dopfunten i Valls kyrka har en sittande madonnaframställning i låg relief, som 

ger ett enkelt, frontalt och symmetriskt intryck. Konturerna är, trots att över

ytan är bortvittrad och a tt en sentida övermålning tillkommit, så framträdande 

att en d etaljanalys av teckningen är möjlig. Alla detaljer i framställningen 

ligger innanför de k onturer, som utg ör madonnans dräkt och gloria. Om d en ano

nyme skulptören använt några hjälpmedel måste de vara möjliga att spåra i den 

slutliga produkten. De tänkbara hjälpmedlen kan begränsas ti ll ett fåtal: 

1) Tuulse, A.: Väst och ö st i Gotlands romanik, s. 154-172 i: Fornvännen 1971/3. 
2) Tuulse, A.: a.a., 166ff. 
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Måttstock, l injal, vinkelhake och p assare. Lod me d l ina har också säkerligen 

använts. 

'""v '«% * 
• :  r .* + *• - • 

Fig. 86 
Dopfunten i Valls kyrka 
Maria med Kris tusbarnet 
Foto: förf. 1974 

Vid mätning visar det sig att Mariafigurens bredd förhåller sig till höjden som 

1:2, om man bo rtser från glorian och skospetsarna. Det symmetriska i ntrycket 

gör det naturligt att söka en tänkt mittlinje. En ho risontal (AB) dras utmed 

dräktens nedre kant. Denna l inje delas på m itten (C) och mot denna pun kt dras 

mittvertikalen (CD), som ursp rungligen kan ha utgjort lodlinjen med vars hjälp 

figuren placerades på monum entet. Det tidigare angivna förhållandet mellan bredd 

och h öjd gör det möjligt att på figuren anbringa ett rutsystem av kvadrater vars 
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Fig. 87 
Dopfunten i Valls kyrka 
Maria med Kris tusbarnet 
Konstruktions system 
utfört av förf. 

sida är lika stor som halva baslinjen. Rutsystemet ger begränsningen för madon

nans huvud och dok. Hjässan tangerar den övre horisontalen (EF) och hakan den 

parallella horisontalen närmast under (E-jF-j). 

Om e n linje (A-jB^) dras parallell med hori sontalen längs kjortel fål len på så 

sätt att den ta ngerar skospetsarna visar det sig att avståndet mellan dessa 

linjer är 1/6 av figurens nedre bredd. 

Vi låter denna måtten het (1/6) av nedre bredden) bli modul och delar baslinjen 

i sex d elar och drar vertikaler mot punkterna (H-j), (H^), (H^) och (H^). Marias 



154 

gloria kommer a tt i två punkter på samma h orisontal 1 inje tangera de närmast 

yttre verikalerna (G^H-j) och (G^H^). Medelpunkten för glorieradien måste då 

ligga på m ittvertikalen och fås genom a tt dessa punkter sammanbinds och skär 

mittvertikalen (CD). Denna medelpunkt (0-j) fås också om en l inje mellan punkter

na (G-|F-|) dras. Denna punkt utgör också medelpunkten f ör radien till cirkeln 

som ger konturen t ill dokets övre rundning. Dräktens hal si inning har karaktären 

av en c irkelbåge. Genom prov fås medelpunkten för radien til l denna c irkel, som 

til l del utgör hal siinningens linje. Punkten (C^) ligger i skärningen mellan 

mittvertikalen (CD) och den närmast övre horisontalen (E-jF-j). 

Kristusbarnets armar, huvud och ben har också karaktären av att vara tecknade 

med hj älp av delar från cirkelperi feri er. Genom prov med ol ika medelpunkter ges 

möjligheten att tangeringspunkten (Og) mellan madonnans gloria och vertikalen 

(G^H^) är medelpunkten för hjälplinjer som utgö r delar av Kristusbarnets fram

sträckta armar, nämligen högerarmens övre kontur, konturerna på högerhandens 

två framsträckta fingrar och vänsterhandens undre begränsningslinje. Vänster

handens övre begränsningslinje har däremot en annan medelpunkt. Denna medel

punkt (O4) fås i skärningspunkten mellan glorieperiferien och h orisontalen 

(E-|F-|). Kristusbarnets huvud och vänstra ärm har också k araktären av att vara 

delar av cirkelperiferier. Huvudets rundning sammanfaller med en del av en 

cirkelbåge. Medelpunkten (Og) för denna c irkel fås i skärningspunkten mellan en 

linje som dras mellan punkterna (0-|) och (I) och l injen från punkten (K) på 

mittvertikalen till punkten (L) på h orisontalen (E-jF-j). Kristusbarnets haklinje 

och h alslinning är delar av cirkelbågar vars radier har sin medelpunkt i punk

ten (0-j). Den vä nstra ärmen ä r också en del av en cirkel båge. Prov ger en me

delpunkt (Og) som är skärningspunkten mellan (E^H^) och (G^H^). 

Kristusbarnets dräkt kring benen och Marie vänstra hand är också d elar av cir

kel periferier. Prov ger medelpunkten (Oy) i skärningen mellan linjerna (G^H^) 
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och (C Fg ). Marie högra hand har inte samma p åtagliga bågkaraktär som de tidi

gare analyserade detaljerna. Det är emellertid möjligt att handen har konstrue

rats med hjä lp av en peri feri del vars medelpunkt (L) ligger på linjen (E^F-j). 

Rutsystemet är konstruerat med rä ta linjer utan hänsyntagande t ill någon speci

ell måttenhet. Man kan på en tänkt förlaga skapa ett rutsystem med hj älp av 

förslagsvis tunna trådar. Därefter kan d etta överföras förstorat eller förmins

kat allt efter stori ekskravet vid placeringen. Det är storleken på module n som 

bestämmer den s lutliga produkten. Med passaren kan måt t tas på förlagan. Passa

rens radie anpassas e fter det valda modulsystemet och med dess h jälp kan d etal

jerna placeras in. 

Det är självklart enklare att överföra en frontal och symmetrisk bild än någon 

som in nehåller perspektiviska förkortningar och h uvudriktningar åt annat håll 

än r akt fram. 

En anna n svårighet kan uppstå när det gäller att överföra bildframställningar 

t il l buktiga ytor. Den ens kilde figuren upptar dock så l iten del av m antelytan 

att konvexiteten blir så liten att man kan b ortse från den. Ett annat och före

kommande s ätt att eliminera konvexiteten är att låta figurerna i relief vara 

något tjockare i ytterkanterna än i mitten. 

Ett annat problem i förlagesituationen kunde säkerligen uppstå när det gällde 

att transportera en b ildframställning där t.ex. stor tyngd möjliggjorde ett 

överflyttande. Man kund e rita av, möjligen kalkera eller kopiera på an nat sätt. 

Vid ett studium av Bjeresjödopfuntensinskrifter öppnar sig en m öjlighet; Kan 

man möjligen ha använt sig av någon slags avgjutningsteknik? Inskrifterna på 
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Bjeresjöfunten,som till delar är utförda i spegelskrift, har placerats in på 

de b ildövertäckande arkivol terna.^ 

Den stora frågan blir: Varför spegelskrift? Den medelti da bildmakarens mångom-

vittnade totala brist på läs- och skrivkunskap gjorde att denne mö jligen förde 

med si g ett textstycke i form av en avgjutning. Denna avgjutning kunde til l 

exempel göras med hj älp av vax. Avgjutningen återger då texten spegelvänd, vil

ket den i l 1 itterate,i detta fall stenhuggaren, inte märkte utan återgav sin 

förlaga så nära som m öjligt. 

Detalj av spegelvänd i nskrift på dopf unten i Bjeresjö 
(nedan) 

\€2AS \oyNN€2 WV/\5öAZ 

/£SVS i o flWAeS -mB\RQVS 

(ovan) 
Samma i nskrift rättvänd genom a tt kopiera bilden med den 
spegelvända inskriften med vänt negativ 

Den spegelvända inskriften efter Nordström, F.: Johannes v isioner 
av anden , s. 50. 

Ytterligare ett iögonfallande exempel där en förlaga spelat stor roll finns på 

dopfunten i Vamlingbo. Bland cuppans å tta scener finns en framställning som 

tydligt visar en initial I om vil ket en drake slingrar sig i tydlig S-form. 
2 ) Roosval ser en h andskriftsinitial som di rekt förebild. ' Tuulse ger initialen 

ett innehåll och tänker sig den som begynnelsebokstav i ordet I(hesus).^ 

1) Tynell, L.: Skånes med eltida dopfuntar, s. 51f, se även No rdström, F.: 
Johannes visioner av anden , s. 50 i : Nordisk medeltid. 

2) Roosval, J.: Die Steinmeister , s. 113. 

3) Tuulse, A.: Väst och ö st i Gotlands romanik, s. 162 i : Fornvännen 1971/3. 
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Den S-formade draken ges i nte någon b etydelse som bokstav . Det är emellertid 

möjligt att tolka den sl ingrande draken som e tt S, vilket öppnar m öjligheten 

att til l namnet Ihesus föra ett epitet med begynnelsebokstaven S. 

Fig. 88 
Dopfunten i Vamlingbo kyr ka 
Detalj av cuppan vis ande 
scenen me d i nitialen och 
draken 
Foto: förf. 1974 
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SIDOPISCINOR 

Flera dopfuntar tillhörande "Byzantiosgruppen" har i fotens vulst en r ektangu

lär öppning med raka hörn. Denna öppning utgör en mynning f ör en sluttande ka

nal mot det centrala, lodräta urtappningshålet i fotens mitt.^ 

Fåhraeus tolkar med rä tta öppningen som en f ästpunkt för en u tskjutande skål 

(piscina).^ Ett närmare studium av dessa anordningar i funtfoten som förekom

mer i Fröjel, Garda, Hablingbo, Hejde och Väte öppnar e mellertid möjligheten 

att dessa u rtagningar har anbragts sekundärt. 

På Fr öjelfoten, som är förenad med en yngre åttakantig cuppa u tan urtappningshål, 

saknas ett av de från foten utskjutande huvudena. Där finns lejonmasken, kvin

nohuvudet och bockhuvudet. Den a lltid förekommande andra lejonmasken i "Byzan

tiosgruppen" har här istället formen av en konsol. Det är troligt att i detta 

fall den ur sprungliga lejonmasken omhuggits och förändrats ti ll en k onstruktiv 

konsol för en piscina. Denna konsol befinner sig omedelbart under den rekt angu

lära öppningen i fotens vulst och p rofilen under vulsten, som genom brutits av 

öppningen, har inte skadats. 

I Hablingbo har endast foten bevarats,vi 1 ken g er ett åskådligt exempel på den 

sluttande kanalen. Liksom i Fröjel har vulsten också hä r genombrutits och den 

underliggande profilen är intakt, vilket även ä r fallet i Garda, Hejde och Väte. 

öppningen i vulsten i Hablingbo är ca lo cm bred och ca 6 cm hög. Rännans längd 

är ca 20 cm o ch den har en ca 20 p rocentig lutning mot d et vertikala hålet i 

fotens mitt. 

1) Se Fåhraeus, F.: Dopfuntarna, deras tillbehör s. 142ff. 

2) ibid., s. 143. 
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Fig. 89 - 90 

Dopfuntsfoten i Hablingbo kyrka 
förvarad i kyrkans sakristia 
Foto: förf. 1973 

I Väte ha r hålet i vulsten gjorts något högre, vilket innebär att öppningen går 

in i cuppans underkant med några centimeter, öppningen ä r inte symmetriskt pla

cerad mellan fotens lejonmasker. 

Den t idigare forskningen har i några fall noterat att dessa öppningar förekom-

1) mer. '  

Roosval anser att kanalen i fotens övre vulst som i t.ex. Fröjel måste be trak-

2 )  
tas som urs prunglig. ' 

1) Se Roos val, J.: Die Steinmeister , s. 15 d är Fröjel exemplifieras och 
Fåhraeus, F.: Dopfuntarna, deras tillbehör , s.143 där det ovannämnda , 
materialet utan närmare analys anförs. Sveriges Kyrkor, Gotland Band I II 
nämner i nte öppningarna i foten till dopfuntarna i Hejde och Väte. 

2) Roosval, J.: a.a. , s. 16. 
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Lagerlöf säger i beskrivningen av Garda kyrka: "I vulsten under cuppan finns 

ett kvadratiskt hål (ca 10 x 10 c m), som f ör in till stenens m itt. Det är tro

ligen ursprungligt och eftersom det för in till avloppsrännan har det troligen 

samband me d a tt man under m edeltiden var ytterligt angelägen om at t intet av 

det heliga dopvattnet fick spillas, utan allt skulle ner i vigd jord." ^ 

öppningarna i Fröjel och Väte ger emellertid intryck av att de kan ha tillkom

mit sekundärt. Man kan då i frågasätta om in te samma förhållande föreligger i de 

övriga tre fallen. Fåhraeus anför utan liturgiska belägg för sitt antagande att 

vattnet som droppa de från det nydöpta barnet skulle samlas upp i den u tskjutan-
2) 

de p i sci nan från dopfuntsfoten. ' 

3 )  Roosval söker en teologisk bakgrund och stöder sig på F rancis Bond ' och fast

slår: „Wenn ma n das Kind in das teure, mit Chrisma gemischte Wasse r getaucht 

hatte,fand man es m it der Zeit für ungeeignet, das geweihte Element durch das 

vom Kinde abtropfende Wasser zu e ntheiligen. Man ric hte deshalb eine besondere 

Piscina ein, über die man das Ki nd nach der Taufe hielt. 

Bonds källa är "Rituale Romanum" som under rubriken "De Forma B aptismi" stadgar 

"Ne aqua ex infantis capite in fontem sed vel in sacrarium baptiserii prope 

ipsum fontem exstructum delfluat, aut in aliquo vase ad hunc usu m parato recep-

ta, in ipsius baptisterii vel in ecclesiae sacrarium effundatur",^ d.v.s. att 

vattnet från barnets huvud inte får droppa i funten utan skall droppa i en 

1) Lagerlöf, E.: Garde k yrka, Sveriges Kyrkor, Volym 145, s. 315 o. 318. 

2) Fåhraeus, F.: Dopfuntarna, deras tillbehör s. 143 

3) Bond, F.: Fonts and Font Covers 

4) Roosval, J.: Die Steinmeister , s. 15. 

5) Bond, F.: a.a. , s. 60. 
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Fout 

fi M-aTtlTLS CK. 
Exe.te.T. 

Fig 91 
Dopfunt med sid opiscina från S:t Martin, 
Exeter 
Efter Bond, F.: Fontsand Font Covers, 
s. 66 

Flail at LTUÌ. A B 

piscina förenad med funten eller fångas upp i något ändamålsenligt kärl för 

att slås i en piscina nära funten eller i någon annan piscina i kyrkan. "Ne 

aqua ex infanti s capite" kan tyda på att vi i detta fall inte har att göra med 

dop genom immersio utan dop genom af fusio och i så fall troligen med en u tveck

ling senare än 1 200-talet. 

Det ambrosianska ritual et nämner däremot inget om det vatten som droppa de från 

barnets huvud,utan istället kunde sidopiscinan användas för handtvagning. 

"Baptismo expleto, parochus aqua manus am bas solus lavabit aquam 

ablutionis in sacrarium (^piscina) statim effundet."^ 

Ytterligare exempel på rituell handtvagning beskrivs av Knud Ottosen i "Danske 
2 )  

middelalderlige dåbsritualer" "Det gaelder således renselsesforskrifterne, 

hvor både praest og faddere skal rense haenderne me d s alt og vand i et fad ved 

siden af fönten.^ Dette er iflg. rubrikken almindelig saedvane ( "vt moris 

est") og het ? synes det at vaere tyske forbilleder, der ligger til grund. Moti

1) Bond, F.: Fonts and Font Covers, s. 60. 

2) Ottosen, K.: Danske middelalderlige dåbsritualer, s. 50f. 

3) Jfr Kyrkobalken i "Äldre Västgötalagen" som i §1 stadgar:".... då skola fa
der och mod er s kaffa gudfader och gudm oder och salt och vatten." Holmbäck, Å. 
o. Wessén, E .: Svenska la ndskapslagar, 5:e serien, s. 3. 
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vet t il denne re nsel se f or faddernes vedkommende kan synes noget spinkel. linden 

tiden förklares det ved, at de ha vaeret i beröring med de n indviede font gennem 

barnet, hvilket ikke kan passe i Slesvig, hvor fadderne ikke ha nogen k ontakt 

med barne t under og e fter selve dåbsbehandlingen. Det naermeste, fadderne kom

mer noget af det indviede, er når de under forsagelsen, salvningen og trosbe-

kendelsen holder deres haender "supra pectus infanti s1". 

Hvis det engang har stået "super pectus infanti s", altså at det var tale om be

röring med barne t og med de n heilige salve, så forstod man, hvorfor fadderne 

skulle gennemgå sa mme r ensel se som praest en. Men i omgång m ed det heilige kan 

man na turligtvis ikke vaere for forsigtig." 

De ovan anförda danska exemplen "baerer praeg af at vare revideret på e t sent 

tidspunkt i slutningen av 1 5. og i begyndeisen af 16. årh."^ 

Bond pekar även på a tt "Pontificale Romanum, 1852 i i i. 463" bestämmer a tt "aqua 
2 )  quae ex capite baptizati defluit recipiatur in subjecta aliqua pelvi." 1 

Den u tskjutande skålen (piscinan), som skulle ha varit fästad vid dopfuntsfoten 

i de ovan nämnda exemplen, torde rent praktiskt ha lämpat sig bäst för en r itu

ell handtvagning. Man kan dock inte utesluta möjligheten att droppande v atten 

från ett barnahuvud kunde samlas i en sådan skål. Frånsett det ambrosianska r i-

tualets exempel verkar både tanken på a tt samla det droppande vattnet och hand-

tvagningen bära en se nmedeltida karaktär. 

Fåhraeus påstår, troligen utan fog,att"detta bruk (sidopiscinor) inte varit 

ti l lfälligt eller enstaka förekommande på Gotland."^ Fåhraeus säger vidare 

1) Ottosen, K.: Danske mi ddelalderlige dåbsritualer, s. 51. 

2) Bond, F .: Fonts and Font Covers, s. 61. 

3) Fåhraeus, F.: Dopfuntarna, deras tillbehör s. 143. 
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"att Hejde och Väte haft denna anordni ng kan väl förklaras av det faktum att 

Väte ä r annexkyrka ti l l Hejde. Detta är det idag existerande förhållandet, 
2 )  

men i vilken ordning pastoratsbildningen skett låter sig inte avgöras. ' 

Till Hejde ting hörde under m edeltiden fyra kyrkor: Väte, Hejde, Fröjel och 

Kl inte. Det existerade uppenbart ett admininstrativt samband mell an de tre först

nämnda socknarna.^ 

Det är med andra o rd möjligt att tolka urtagningarna i foten i några av "Byzan-

tiosgruppens" dopfuntar som sekundär t utförda och troligen har de där fästade 

piscinorna använts för den r ituella handtvagningen. Bruket av p iscinor fästade 

vid dopfuntsfoten vann aldrig någon större spridning på Go tland. 

1) Fåhraeus, F.: Dopfuntarna, deras tillbehör s. 156. 

2) Lithberg, N.: Hejde ting, inledningen, Sveriges Kyrkor, Gotland, Band I II, 
s. 245. 

3) ibid. , s. 245. 
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PROBLEME BETREFFEND DIE MITTELALTERLICHEN TAUFSTEINE GOTLANDS 

von Tore Stenström (übersetzt von Adi Fardstedt) 

ZUSAMMENFASSUNG 

Der Verfasser der Abhandlung „Probleme betreffend die mittelalterlichen 

Taufsteine Gotlands" meint, dass man die übliche Auffassung, dass auf Gotland 

im 12. Jahrhundert Wohlstand blühte, bezweifeln muss. 

Die romanischen gotländischen Steinkirchen,die man allgem ein der zweiten 

Hälfte des 12. Jahrhunderts zuschreibt, sind aus stil istischen und archeolo

gi sehen Gründ en dem A nfang des 13. Jahrhunderts zuzuschreiben. 

Während des 12. Jahrhunderts und am Anfa ng des 13. Jahrhunderts gab es allge

mein P farrkirchen aus Ho lz. Zu diesen Holzkirchen hatte man wahr scheinlich 

Taufbecken aus H olz. Ein direktes theologisches Verbot gegen solche scheint 

es n icht gegeben zu haben. Auch scheint der Pfarrer das Recht gehabt zu haben 

zu taufen während des 11. Jahrhunderts. 

Da d ie Steinkirchen erst dem 13. Jahrhundert zuzuschreiben sind, gehören auch 

die ikonischen romanischen Taufsteine zu diesem J ahrhundert. Früher haben d ie 

Forscher angenommen, dass sich die romanische Sk ulptur auf Gotland am E nde 

des 11. Jahrhunderts zu e ntwickeln begann (Johnny Roosval)und du rch verschiedene 

Steinmeister bis zum Anfang des 13. Jahrhunderts fortsetzte. 

Spätere Forscher (Erik Lundberg und Armin T uulse) geben d ieser Entwickelungs-

zeit eine kürzere Zeitspanne, zwischen 1150-1200. Tuulse führt den B egriff 
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"Werkstatt" ein anstatt eines einzigen Meisters. Der Verfasser meint, dass der 

"Werkstattsgedanke" stärker betont werden muss und dass die Entwickelungszeit 

in die ersten Jahrzehnte des 13. Jahrhunderts zu verlegen ist und ungefähr 

1240 beendet i st. 

Als Datierungskriterium können ausser stil istischen Gründen, auch ik onogra-

phische und ikonologisehe Methoden zusammen mi t theologischen Diskussionen 

jener Zeit angeführt werden. (Folke Nordström) 

Die ikonologische Analyse ist bisher, was das gotländische Material betrifft, 

nient in grösserem Au smass als Datierungshilfsmittel verwendet worden. 

Es zeigt sich, dass die scheinbar so u nkomplizierten Darstellungen der Kinder

zeit Kristi Detaile enthalten, die einen direkt eucharistisehen Inhalt haben. 

Das Kristuskind im Schosse der Mutter hat auf dem Tau fstein in Grötlingbo 

Spuren von Nägeln verursachter Wunden a uf den Füssen. Die Geburtsdarstellungen 

zeigen das Kin d in einer altarähnlichen Grippe. Man sch eint die Hostie hervor

zuheben. Kristus wird in einer kelchähnlichen Schüssel gebadet. Dies deutet 

möglicherweise darauf hin, dass der Wein auf diese Weise visualisiert wird. 

Bei der Darbringung im Tempel, wird das Kristuskind zusammen mi t einem Kelch 

aufs Altar gestellt. 

Die Leidensgeschichte Kristi kommt mehrma ls vor. Vorzugsweise w ird die 

Longinuslegende geschildert. Diese Legende hat einen deutlichen Zusammenhang 

zwischen Taufe und Kom munion. Die eucharistischen Einschläge datieren das 

Material zu ungefähr 1215, der Zeit für das 4. Laterankonzilium. 

Der m ittelalterliche Bildhauer war n icht was wir als selbständig schaffenden 

Künstler ansehen. Er dürfte nach einem uns unbekan ntem Vorlag ematerial 
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gearbeitet haben. Es w ird hier der Versuch gemacht eine Methode zu zeigen, 

die es m it Hilfe von Z irkel und Li neal möglich macht, Bilddarstellungen zu 

überführen, vergrössern oder zu verkleinern. Durch die Betonung der Vorlage muss 

gleichzeitig die Theorie über einzelne Meister abgeschafft werden. Verschie

dene Arbeiten zeigen Spuren von v ielen verschiedenen Künstlerhänden. 

Man hat einen Rekonstruierungsversuch gemacht und einen Oberteil eines Tauf

steines aus de r Kirche von Linde mit einem Tau fsteinsfuss aus d er Kirche von 

Fardhem v ereinigt. Beide Teile scheinen ursprünglich zusammengehört zu haben. 

Einige Taufsteine haben Löcher im F uss,die ursprünglich dazu verwendet wurde n 

Seitenpiscinen festzumachen. Diese Piscinen hat man fü r rituelle Handwaschungen 

verwendet und sind spätmittelalterlichen Ursprungs. 
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