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Abstract 

A church in rural Vester Egede from the earliest Christian period in Denmark e.g. the early 1100, a 

baptismal font is found showing a woman breastfeeding two animals. She is said to be a typical early 

roman Luxuria, in mild appearance. However, what makes her unique is that she appears standing on 

the top of her head, her womb serving as font. The main question is how come that a baptismal font 

like this is to be found in a church, leading to the sub question, if this font really has a Christian 

origin or could it be rooted in Norse, pre-Christian tradition, alternatively is the font an expression of 

a syncretism between the two colliding cultures. Studying font in search of an answer I have 

addressed it from four perspectives: 1) could the very use of baptismal fonts be pre-Christian, 2) to 

what extend could the motif and 3) its interpretation be rooted in Norse tradition and finally 4) could 

the young church in Denmark have taken over a previous water ritual and turned it into the Christian 

baptism of children. The use of font, the motif, it´s interpretation and the ritual function has been 

investigated from two perspectives: e.g. from the Christian and the Norse religious angels. Methods 

used are the historical and iconographical method. The hermeneutic method is underlying as a 

fundament. 

According to water rituals the Norse tradition had a very established water ritual for new born 

children that mostly or exclusively built on civil rights principals, with no outspoken religious 

contents. How the water ritual practically was performed is not known. Only vague traces suggest 

the use of a baptismal font in Norse tradition in Denmark. On the motif, the Luxuria, breastfeeding 

two snakes, it is well documented on the continent and its origin is recognized as the antique Terra 

Mater. The motif woman-snake is indeed found in Scandinavia, but at the same time no evidence is 

found of a Mother Earth breastfeeding snakes. There are vague signs that the motif might belong to 

an earlier layer of earthbound religion predating the Asir-religion. Besides the breastfeeding the 

Luxuria´s womb is serving as font. Using a Mortal Sinner´s womb for washing off the Original Sin 

does not give any substantial meaning in symbolic language. However there is a tradition in 

Denmark for using the epithet fovea or uterus for the baptismal font. On this specific baptismal font 

the only way to explain the use of the Luxuria´s womb as font is through considering a compilation 

of two separate traditions. Although the motif in a symbolic understanding of the all-nurturing and 

all-lifegiving Mother Earth provides a totally comprehendible meaning, it cannot be pleaded that the 

font is derived from Norse tradition. 

 

 

 

 
 

Nyckelord: 

Vester Egede, Luxuria, Terra Mater, Moder Jord, dopfunt, barndop, romansk konst, förkristen, 

fornnordisk, vattenösning. 
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KAPITEL 1  INLEDNING 
 

1.0.  Inspirationsgnistan och  eget intresse i ämnet. 
 

En berättelse för länge sedan om en sällsam dopfunt i Danmark har följt mig, förbryllat mig och 

pockad på en förklaring, som jag nu i och med denna uppsats fått möjlighet att söka.  

 

I en gammal sydsjälländsk kyrka finns en granitdopfunt. Dopfunten är en kvinnokropp. En milt 

leende, ung kvinna som ger di åt två djur. Vad som trollbundit mig än mer är att hon är upp-och-ner-

vänd! Hon står på huvudet med fötter och tår uppåt kanten, således att stenfuntens djupa skål blir 

hennes sköte. Tidigare nedsänktes dopbarnet häri och lyftes upp – nydöpt, återfött av kyrkans 

renande vatten. 

 

Berättelsen jag hörde innehöll en vacker beskrivning av ett arketypiskt och mytiskt ritual. Den 

förmedlades av Brita Haugen, dansk präst i landsfadern N.S.F. Grundtvigs anda, berättare, författare 

och rituell dansare. Jag har bifogat berättelsen som bilaga till uppsatsen i mina då nedtecknade ord.  

 

En leende, ung kvinna, hennes livgivande sköte och hennes nakna bröst som välvilligt och ömt 

ammar två fyrfota djur – ett sådant motiv förknippas milt sagt inte med en traditionell kristen 

kyrkoutsmyckning. Tvärtom.  Men sedan 900 år tillbaka står hon där alltjämt i Vester Egede kyrka i 

all sin fysiska påtaglighet och väcker gäckande frågor. Vem är hon? Är hon kristen eller hednisk 

eller båda delarna? Varför har man en gång valt detta motiv till en dopfunt?  

 

Anledningen till att jag valt ett ämne som detta för min uppsats är att jag genom studiet av de 

monoteistiska religionerna, deras ursprung och historia, har fått ett ökat intresse för de folkgruppers 

tro och religion, som genom seklerna kom att kolonialiseras av de patriarkala, monoteistiska 

religionerna. Till en början befann sig dessa folkgrupper långt ifrån de religiösa och militära 

maktimperiernas centrum,
1
 men långsamt kom de in i imperiernas randzoner, för till slut helt att 

inlemmas. Norden och de folks tro som fanns här innan kristendomens ankomst har mitt särskilda 

intresse. 

 

Vid 1000-1100-talet, när kristendomen kom,
2
 befann sig Norden i randzonen. Dopfunten  i Vester 

Egede kom till just i denna skarvtid, då de olika trosriktningarna konfronterades. Generellt sett kan 

man säga, att jag är nyfiken på effekterna av detta möte, och på vad av det som fanns förr som levde 

vidare, ändrades eller föll bort. Jag vill fånga in ett eventuellt sådant förhållande med hjälp av 

begreppet, synkretism. Med undersökningen av det begränsade objektet, dopfunten, i fokus vill jag 

undersöka om dopfunten kan beläggas ha både kristna och förkristna rötter. Min hypotes är således 

att Vester Egedes dopfunt är ett synkretistiskt fenomen från en övergångstid mellan fornnordisk tro 

och kristendom.  

 

 

  

                                                 
1 Gilhus, I. S. & Thomassen, E. (2011),  s.13, 90, 151. 
2 Bl.a. tyder Charlotte Fabechs arkeologiska undersökningar på att kristendomen kanske inte var nordbornas första möte med 

patriarkala herravälden, utan ett sådant möte ägde troligen rum 500 år tidigare, då en elitistisk krigarkult etablerade sig. Högre eller 

mindre grader av synkretistiska sammanblandningar av religioner kan ha skett redan då.   
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1.1.   Begreppet synkretism 
 

Definitionen av begreppet synkretism lär enligt Littleton
3
 fortfarande inte vara resultatet av en 

analys, utan begreppet har för det mesta använts som ett, oftast nedsättande, omdöme om uttryck 

eller fenomen inom en religion.  Synkretism återfinns alltid i religiösa övergångsfaser, skriver han. I 

den mån begreppet kan definieras framträder det åtminstone två tillämpningar. Begreppet synkretism 

används för det första om religiösa lärors kompromissartade sammanjämkning dvs. en 

sammanblandning, som resulterar i en syntes, en helt ny lära. Och för det andra kan fenomenet 

förstås som att komponenter från en äldre religion inkorporeras i en ny religion, där de fortsätter 

leva, oftast i omtolkad form. Den senare tillämpningen var den som gällde vid kristendomens 

införande i Norden och det är i denna mening jag använder ordet här. 

 

Den ovan nämnda beskrivningen kan göras ytterligare förstålig genom att all vuxen nyinlärning och 

förståelse bygger på det redan kända.
4
 Att som vuxen tillägna sig något som inte kan göras begripligt 

utifrån redan kända koncepter, som den vuxna är förtrogen med, kanske inte ens är möjligt. Än 

svårare blir det om ”det nya” handlar om livsvärdering och världsåskådning.  En nyorientering måste 

därför omfatta och stå på något känd.  

 

Trots både Gamla och Nya Testamentets, och kyrkans varningar mot sammanblandning med det 

hedniska, måste nyorientering tvunget ske med avstamp i och inkludering av tidigare föreställningar. 

Detta är antagligen ett givet villkor för vuxen nyläring. Synkretism är i denna mening oundviklig. 

 

Kyrkan kan därför å sin sida, medvetet eller omedvetet, ha byggt på den ovan nämnda 

grundförutsättningen för vuxnas lärande. Av denna anledning kan kyrkan ha indragit och använt 

tidigare välkända motiv och ritualer, föremål och talesätt, och sedan presenterat dem i ny förklädnad 

med nya förklaringar. De nykristnade å sin sida kan själva ha fört med sig element från sin tidigare 

tro in i den nya. Någon helt renlärig och originell tro kan i denna betydelse som sagt inte förekomma.  

 

I stället kanske det mer är frågan om vilka element som tas med och vilka som utelämnas, och varför.  

Ett exempel, hämtad från Fergusons bok om dopet, får här belysa det nämnda förhållandet. Ferguson 

beskriver, hur den kristna Gud Fadern i tidiga kyrkliga sammanhang i Medelhavsområdet även blev 

kallad ”God, Ruler of the High Olympus”
5
 – helt enkelt av den anledningen att kyrkan önskade ge en 

illusion av  kontinuitet med det tidigare.   

 

Termen synkretism har traditionellt haft en negativ laddning och oftast betecknat något icke-

önskvärt. Idag används ibland de alternativa begreppen, inkulturering och inreligionisering.  

 

I kristendomens missionsländer har mötet med andra kulturer i senare tider den alternativa termen 

inkulturation myntats, vars intention sägs vara att, över tid och i respekt för en tidigare religions 

yttringar, inkorporera dessa i kristendomen. De nykristnade kulturer tillåts således medvetet att 

transformera och uttrycka kristendomen med hjälp av sin egen kulturs begrepp och former. Således 

skulle den universella kristendomen exempelvis i Sverige att bli en svensk kristendom med 

inkorporerade traditioner som julotta och midsommarfirande, och i Sydamerika få en traditionell 

sydamerikansk prägel. En sådan tillkännagiven vilja fanns inte vid kristendomens införande i 

Norden.  

 

                                                 
3 Littleton, C. S. (2005), s. 2288-2290.  
4 Ett grundantagande i vuxenpedagogiska studier. 
5 Ferguson, E. (2009), s. 25. 
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Inreligionisering, som också är en nyare term,  utgår i kristen kontext ifrån den filosofiska frågan, 

om efterföljelse i Kristi fotspår, utan att man överger den religion man har växt upp med. Detta 

utifrån tanken, att Jesus inte primärt ville grundlägga en ny religion, utan enbart uppmanade till 

efterföljelse. En sådan medvetet formulerad tanke existerade troligtvis inte vid kristendomens 

ankomst till Norden.  

 

Någon inreligioniseringstanke fanns det antagligen inte utrymme för när kristendomen kom till 

Danmark, medan en inkulturering däremot nog kan sägas ha ägt rum.  

 

En omedveten inkulturering eller med det traditionella begreppet, synkretistisk användning av 

element från tidigare tro kan således tänkas, som ett sätt att bygga bro mellan tro religioner, och 

överbrygga misstänksamhet och rädsla, i synnerhet, när den unga kyrkan, som Weir & Jerman 

beskriver det, fann det extremt svårt att utrota gamla religiösa föreställningar.
6
 En kanske otillsiktad 

sidoeffekt av synkretism och inkulturering tycks den konservering av element från den forna tron 

som oundvikligen sker. När förkristna element lever kvar, omdraperade i kristen klädedräkt, kan man 

ibland få syn på dem, kläd av dem och återställa fragment och bitar i ett pussel av de tidigare 

religionerna. Svensk kristendom är som nämnd full av sådana fragment som midsommarfirandet, 

gröt till tomten osv. 

 

Man kan på denna bakgrund ställa frågan om synkretism som begrepp förtjänar respekt eller 

avståndstagande. Frågan kan sägas vara en typisk dualistisk fråga, då den efterlyser ett rakt svart-

och-vitt svar. Men då synkretism, en sammanflätning av gammalt och nytt, som synes antagligen är 

oundviklig i systemskifte kan frågan inte besvaras med ett ja eller nej. Om konsekvenserna, däremot, 

av sammanblandning av element från två religioner är positivt, negativt eller neutralt kanske helt 

enkelt beror på vems ögon som ser.  

 

För att återkomma till Vester Egedes dopfunt, så undrade jag, när jag först såg den, om den verkligen 

var kristen eller fornnordisk eller  - en synkretism. 

 

 

1.2.  Syfte och mål 
 

Utifrån Vester Egededopfunten som objekt, dess motiv, trosföreställningar och de rituella praktiker 

som kan beläggas i de båda trossystemen, den tidigare fornnordiska tron och den nya 1100-

talskristendomen, vill jag undersöka  begreppet synkretism, vilket i detta sammanhang kan förstås 

som så: vilka element eller komponenter från den tidigare fornnordiska tron upptogs i den nya 

religionen, dvs. kristendomen, och fortsatte leva där, kanske i omtolkad form.  

 

Helt konkret är mitt syfte att undersöka  vilka belägg jag kan finna för att dopfunten i Vester Egede, 

utifrån de nämnda aspekterna, kan ses som en representant för ett synkretistiskt fenomen i 

övergångstiden mellan två trosföreställningar: den fornnordiska och den kristna. Vägen dit går 

genom att undersöka vilka belägg som kan finnas för att objekt, motiv, tolkning och funktion i 

kyrkans barndopstradition kan ha äldre förlagor i den förkristen praktiken.  

 

En oemotståndlig underfråga är den som en av mina huvudförfattare, Mouritz Mackeprang, ställer, 

här återgivit i mina ord: Hvad tänkte den gamle stenmester på, da han vendte op og ned på det hele? 

Ja, vad tänkte han på? Var motivet hans egen idé eller var det beställarens/finansiärens, det vill här 

                                                 
6 Weir, A. & Jerman, J. (1993),  s. 146. 
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säga kyrkostiftets  eller den lokala stormannens på vars ägor kyrkan byggdes? Sagt med andra ord: 

hur kommer det sig att en dopfunt, utformad som en kvinnogestalt, stående på huvudet, ammande två 

vilda djur och vars sköte utgör själva dopfunten, passar in i en kyrka? Jag vill försöka komma ett 

svar närmare. 

 

 

1.3.  Frågeställning 
 

På vilka grunder kan Vester Egedes dopfunt med kvinnomotivet beläggas vara ett uttryck för 

synkretism i övergången mellan fornnordisk tro och kristendom vad angår objekt, motiv,  

symboltolkning och ritualförståelse? Vilka element kan hittas i material och kontext som kan belägga 

att aspekter med rötter i den tidigare tro har tagits med in i den nya och levt kvar där?  

 

 

1.4.  Avgränsning 
 

Som utgångspunkt har jag valt att hålla mig nära objektet for min studie: 1100-tals dopfunten i 

Vester Egede kyrka på Sydsjälland i Danmark.  För att orientera mig om dopfuntens olika element 

eventuellt kan höra hemma i ett större sammanhang, kommer jag att göra svep ut över Norden och 

kontinenten. Undersökningen av motivet kommer att ske enbart i sakral miljö vad angår dess 

förekomst i den kristna tiden. I kristen miljö kommer undersökningen vidare endast att omfatta 

dopfuntar. Detta innebär att jag inte kommer att gå in på motivet, där det uppträder på samtida 

kyrkliga reliefer, pelare, portingångar, tavlor, målningar eller gravvårdar.  

 

Vester Egedefuntens motiv kallas traditionellt ett Luxuriamotiv
7
 och tillhör gruppen 

”exhibitionistiska motiv”; en grupp som förutom den djurammande kvinnan, även omfattar samtida 

danska dopfuntar med s.k. fallosmotiv dvs. skäggprydda män med resta lem
8
; och vidare den nakna 

kvinnofiguren, som visar fram sitt kön. Denna senare refereras, sitt genuint keltiskt klingande namn 

till trots, typologiskt till som Sheela-na-gig.
9
 Allmänt sett förekommer även blandformer mellan 

Luxuria och Sheela-na-gig.
10

 Vester Egedefunten kan, i viss mån, ses som en unik blandform. Min 

huvudkälla Mackeprang kopplar också trevande ihop Vester Egedemotivet med Sheela-na-gig-

motivet
11

 av vilken anledning också en, om än starkt begränsat, undersökning av detta kvinnomotiv 

kommer att ingå. Det närbesläktade fallos-motivet kommer enbart att få det smala utrymmet, som 

kan ge stöd åt helhetsförståelsen av Vester Egedefunten. 

  

Vida förgreningar och otaliga punktämnen omkring funten som objekt, dess motiv, tolkning och 

funktion i de två konvergerande kulturerna skulle i syfte att bidra till helheten förtjäna djuplodning. 

Förekomsten av de många olika sorters djur som diar kvinnan kan exemplifiera detta: ormar, paddor, 

hjortar, lejon, griskultingar eller fantasidjur, drakar, basilisker osv. De varierande djuren talar högst 

                                                 
7 Luxuria/Avaritia. Kyrkans klassifikationssystem innehar tre nivåer av synd: Arvssynden, Sju Dödssynder och vardagens förlåtliga 

synder. De sju dödssynderna leder till Evig Död och Förtappelse. Luxuria är ikon för den tredje Dödssynden: vällust, begär.  

Luxuriaikonen, även kallad Femme aux Serpents, ger di åt två vilda djur, ofta ormar. I tidig romansk konst har Luxurian moderlig mild 

framtoning, medan hon i den senare gotiska konsten succesivt får grotesk förvridning. Luxuria ammar aldrig barn. Ett alternativt 

Luxuriamotiv kallas Sophia, Vishetens Moder, ammar apostlar, kyrkomän. Dessutom tillhör en skäggig ”Luxuria” med två bitande 

ormar gruppen; han kallas Okeanos, Master of Beasts.  
8 Kolstrup, I-L. (1975),  s. 159ff. 
9 Andersen, J. (1977), s. 22. 
10 Kvinnofiguren som i grodställning framvisar sitt kön, Livets Port, finns belagd i både förkristen och kristen kontext. Den keltiska 

varianten som gett typen namnet Sheela-na-Gig återfinns över hela det normanniska området från Norge till Spanien. Tillhör den 

”exhibitionistiska gruppen.” Kallas ibland för Luxuria och visa versa. Blandformer förekommer. En liknande figur kallas Baubo. Det 

finns mig veterligen inget vedertaget samlingsnamn för denna typ figurer, vars rötter går långt tillbaka i historien. 
11 Mackeprang, M. (1941),  s. 141-2. 
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sannolikt sitt specifika symbolspråk med varierande budskap, och kunde således var för sig bidra  

med nyanser till helhetsförståelsen av motivet. Då det inom ramen för denna uppsats inte är möjligt 

att omfatta mångfalden av olika uppträdande aspekter, har jag valt att fokusera på det för motivet 

mest typiska. Detta förhållningssätt gäller även andra av motivets fenomenologiska detaljer. 

  

När det gäller frågan om en synkretistisk sammanblandning av det fornnordiska och det kristna 

allmänt sett, kunde också  förekomsten av fornnordiska tecken och symboler, som svastikan, 

triskelen eller av runinskrifter,
12

 på de tidiga dopfuntarna, tyckas kunna bidra till diskussionen. Jag 

har dock valt att inte ge utrymme åt dessa. Inga inskriptioner har hittats på Vester Egede funten.  

 

 

1.5.  Material och tidigare forskning 
 

Översiktligt bygger uppsatsens på material av både textuell och non-textuell karaktär. 

  

Den non-textuella delen utgörs av själva stendopfunten som den uppträder i Vester Egede Kyrka 

idag, och som jag nyligen besökt och fotograferat. Jag har dessutom undersökt bilder av samtida 

danska funtar tillhörande samma motivgrupp. Bilder av det non-textuella materialet återfinns i 

bilagan enbart i det omfång som jag själv har fotograferat, eller fått tillstånd att publicera.
13

  

 

Det textuella materialet omfattar olika genrer av forskningslitteratur, framför allt konsthistoria och 

konstförståelse, med särskilt fokus på ikonografi
14

 och konsthistoria i kyrklig och förkristen miljö, 

men även kyrkohistoria och ritualhistoria och kyrkofädernas skrifter i översättning. Jag har 

efterfrågat nyaste forskning som samtidigt täckte så stort ett område av mitt ämne som möjligt, både 

förkristen och kristen, helst i jämförande studier. Dessutom helst dansk eller nordisk litteratur, eller 

åtminstone utländskt som omhandlade dopfunten, objekt, motiv, tolkning osv. så nära den danska 

funten i tid som möjligt. Men detta var långt ifrån den verklighet jag fann. Jag fick i stort sett söka 

varje delämne för sig, bredda cirklarna ut och komplettera med litteratur omhandlande motsvarande 

europeiska fenomen, och tillgå också äldre material, för att skapa en bild så nära den helhetsbild jag 

sökte. Mitt krav var då att det var litteratur som av nyare forskare omnämndes som trovärdigt. Som 

tur var för mig, så nämns Vester Egedefunten ofta i den kontinentala konsthistoriska och 

ikonografiska litteraturen pga. sitt unika utförande. 

  

Bara två verk handlade om båda kontexterna, kristen och fornnordisk. Det är J. Adhémars och K. 

Maurers verk. Båda är äldre klassiker, men jag har trots deras ålder medtagit dem av åtminstone två 

anledninger: än idag refereras det till dessa båda som grundläggande, och jag inte kunnat hitta något 

nyare material som omhandlat samma ämnen eller ifrågasatt dessa tvås arbeten och fört nyare 

forskning på banan. 

 

Al annan litteratur jag har använt mig av omhandler delaspekterna dvs. objekt, motiv, tolkning och 

funktion - vart och ett för sig.  

 

Specifikt utgör således följande genrer och verk uppsatsens textuella huvudmaterial: 

 

Mackeprangs verk, en klassiker från 1941, är en systematisk genomgång, beskrivning och 

klassifikation av alla befintliga medeltida, danska dopfuntar - och den enda i sitt slag med en 

                                                 
12 Exempelvis i Lyngby kirke, Børglum Hd, Vensyssel, Danmark. 
13

 Mot en mindre betalning på 40sek fick jag rätt att använda bilderna på den turkiska fonten. Se bilagan med foto av funten. 
14 Harvey, J. (2011),  s. 502-522.  
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noggrann genomgång och beskrivning av samtliga danska medeltida dopfunter. Denna är min 

huvudkälla till upplysning om Vester Egedes dopfunt.  

 

Konsthistorisk forskning omkring både romansk kyrkokonst och förkristen ikonografi har jag som 

nämnt använt mig av konsthistorikern J. Adhémars verk, en klassiker från 1939. Den är av lite äldre 

datum, men just för att Adhémar kartlägger sakrala, medeltida motiv och belägger en kontinuitet för 

dessa med ursprung i antiken och vidarefört in i kristen tid, har hans forskning varit viktig för 

uppsatsen.  

 

Ytterligare har forskning om den medeltida erotiska kyrkokonsten i Danmark, Norden och på 

kontinenten använts. Denna grupp av kyrkokonst är en nisch. Arkeologen M. Gimbutas har nämnts 

för sina utgrävningsfynd av för uppsatsen aktuella motiv, inte för sina tolkningar av samma.  

 

En genre för sig är kyrkofädernas, Aristides, Tertullianus och Augustinus gamla skrifter, samt nutida 

litteratur omhandlande dessa. Bl.a. har O. Odenius och W. Sauerländer använts i frågan om kyrkans 

förståelse och användning av ikoner generellt och av Luxuriaikonografi i synnerhet utifrån 

kyrkofädernas texter.  

 

Vid undersökningen av nyföddas vattenritual har jag använt både gamla norröna skrifters uppgifter 

om vattenösningsritualet, och därtill äldre och yngre historisk forskning om både fornnordiska och 

kristna vatteninitieringsritualer för nyfödda, dvs. vattenösning och barndop. Den tyska 

rättshistorikern Konrad Maurers
15

 verk från 1880 är visserligen ett åldersdigert verk, men det faktum 

att det än idag åtnjutar ett gott renommé som ännu till största delen varande vederhäftig, och används 

som källmaterial i nutida sammanhang, har gjort att jag valt att använda det i delen om fornnordisk 

vattenösningsritual och det kristna barndopet som avlöste detta, eftersom hans forskning inbegriper 

både det fornnordiska och det kristna i just övergångstiden.  Omkring ursprunget till kyrkans 

barndop har kyrkohistorisk forskning om den tidiga kristna kyrkan av E. Fergusons och K. Aland 

använts.  

  

För att sätta in dopfunten i sin historiska ram har jag använt historisk och arkeologisk litteratur ffa. 

historikern N. Lunds artikel om vikingar och trosskiftet omkring 1000-talet och vidare arkeologerna 

C. Fabech och A-S. Gräslunds artiklar om de religions- och ideologiskiften, som antyds ha ägt rum 

både vid 500- och 1000-talet i Danmark
16

. 

 

Dessutom har filosofisk litteratur om religionsbegreppet i sig använts.  

 

Vester Egede kyrkas dopfunt är en av Danmarks äldsta dopfuntar. Den tillverkades och togs i bruk i 

just tröskeltiden den gamla och den nya religionen. Mig veterligen har inga undersökningar  gjorts 

som närmar sig denna funt och beskriver den som både ett historiskt objekt, dess motiv, tolkning och 

funtens rituella funktion, utifrån de båda religionernas perspektiv, dvs. den kristna kyrkans och det 

förkristna perspektivet i syfte att finna belägg för en synkretism, en kontinuitet av element från 

tidigare tro in i den nya. 

 

 

 

 

                                                 
15 Maurer, K. (1880), s. 3-81. 
16 Mycket förenklat kan skissen användas för förståelsen: ”från vaner till asar, och från asar till kristna.” Snorri Sturlason, samt klerken 

Dudos skrifter från 10.årh. 
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1.6.  Metod  
 

Då Vester Egedes dopfunt kan sägas vara både ett objekt med en rituell funktion från en historisk tid 

8-900 år tillbaka, och också ett objekt med ett motiv/en ikon har jag utifrån dessa parametrar valt 

främst att utgå ifrån två metoder, nämligen den historiska metoden och den ikonografiska metoden.  

 

Den historiska
17

 metoden omfattar både historiskt textuellt och non-textuellt material som nycklar till 

förståelsen av ett historiskt fenomen. Metoden inkluderar också både emiskt och etiskt material. 

Överhuvudtaget ryms många olika perspektiv inom den historiska metoden, som exempelvis  

arkeologiska, socialhistoriska, kyrkohistoriska. Den historiska metoden vill genom att ställa 

relevanta frågor till det historiska materialet, s.k. källkritiska frågor, belysa hur till exempel en viss 

tolkning uppstod; men metoden uppsöker också tendenser och politiska eller religiösa intentioner 

som kan vara implicerade i tolkningen av studieobjektet. Den historiska metoden kan, i hermeneutisk 

anda, användas till att försöka upptäcka exempelvis skevheter i hur historiska fenomen eller begrepp 

genom tiden kanske kommit att användas eller beskrivas lite oreflekterat och därför inte helt ger 

fenomenet rättvisa.  

 

Den historiska metoden kan även innefatta bildmaterial. Jag vill komma in på detta under den 

ikonografiska metoden.  

 

Den ikonografiska
18

 metoden kan användas till en undersökning av hur idéer, trosåskådningar osv. 

har gestaltats i konst och hantverk. Denna metod ger redskap till att kunna studera och analysera 

visuellt bildmaterial i ett historiskt sammanhang, för att komma närmre en förståelse än den ett 

betraktande öga tycks kunna vid första ögonkast.  

 

Den ikonografiska metoden undersöker ett icke-textbaserat föremål genom att ställa frågor  

1) omkring vem som tillverkade föremålet, konstnärens egen förståelse av det, i vilket syfte det 

skapades, dess genre, stilistisk tradition, tillkomstperiod och ort osv. och  

2) till objektets själv, dess placering i tid och rum, för vem det är tillverkat och hur det ursprungligen 

var menat att förstås, och  

3) till objektets kontext, dess historiska sammanhang, tros- och idémässiga sammanhang osv.  

Svaren på frågorna till ikonen och dess ursprung och sammanhang kan motivera tolkningar av det. 

 

Man skulle kunna tillägga att också den tvärskådande
19

 metoden, särskilt med en longitudinal eller 

s.k. panel-studyingång skulle kunna vara relevant för denna uppsats, då den fångar in förändringar i 

motiv och motivförståelse över tid.  

 

Det finns ytterligare en metod som jag övervägt, nämligen den jämförande
20

 metoden. I viss mån kan 

man säga att jag jämför utformning, tolkning och användning av ett visst objekt och motiv. Jag 

föredrar dock att se min undersökning av motivet således att jag försöker förstå det utifrån vart och 

ett av de två perspektiven, mer än att jag direkt ägnar mig åt jämförande.  

 

Den hermeneutiska
21

 metoden vill jag se som en djupare underliggande bas för de övriga, då denna 

metod förutom det yttre objektet som studeras också drar in författaren/betraktaren i 

förståelsesprocessen. Förståelse och tolkning förutsätts vara av icke-objektiv eller empirisk natur. 

                                                 
17 Rüpke, J. (2011), s. 285-309. 
18 Harvey, J. (2011), s. 502-522. 
19 Stausberg, M. (2011), s. 407. 
20 Stausberg, M. (2011), s. 21-39. 
21 Gilhus, I. S. (2011), s. 275-284. Stausberg, M. & Engler, S. (2011), s. 275-284. 
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För att därför på ett nyanserat sätt komma nära vad de som producerade och använde dopfunten 

egentligen ville uttrycka, fordras, utifrån den hermeneutiskt metoden, ett samspel mellan 

”avsändaren” (stenhuggaren, kyrkan, forn sed praktik osv.) och en reflekterad medvetenhet om min 

egen utgångspunkt. Detta kan åstadkommas genom att ställa frågor och föra en pågående dialog med 

materialet.  

 

 

1.7.  Disposition  
 

Jag har undersökt dopfunten utifrån tre olika perspektiv, man kan därför säga att uppsatsen står på tre 

ben, nämligen: Objektet i sig, motivet, dess tolkningar och de två barninitieringsritualerna. Dessa tre 

grundblock har i sin tur undersökts utifrån de två religioner/trossystem som konvergerade i Norden, 

vid 1100-talets början - den nya kristendom och den dittills rådande fornnordiska traditionen.  

 

De två trossystemen kommer att presenteras i följande ordning - först den kristna och sedan den 

fornnordiska. Anledningen till denna ordning, som inte är kronologisk, har valts är att mycket mer 

material och litteratur finns tillgängligt om och från den kristne perioden, såväl som också läsarens 

förhandskunskap förutsätts mer omfattande omkring den kristna tiden som ligger oss närmast. 

Genom att börja i det mer kända är det min förhoppning att läsaren lättare skall kunna koppla  till 

fenomen som ligger före i tid. 

 

Undersökningen är således uppdelad i tre delar.  

Avsnitt 2.1. är en undersökning av dopfunten som objekt och dess tillkomstkontext. I detta avsnitt 

kommer dopfunten att sättas in i sitt historiska sammanhang.    

Avsnitt 2.2. behandlar dopfuntens motiv och tolkning, i de två religiösa kontexterna i Danmark och 

Norden, samt på kontinenten. 

Avsnitt 2.3. omfattar först den praktiska ritualen, det medeltida barndopet, som var knuten till 

dopfunten, och den tillhörande juridiska lagstiftningen, samt barndopets tradition och rötter i den 

tidiga kyrkan. Därnäst finns en genomgång av det fenomenologiskt likartade vattenösningsritual som 

fanns i Norden vid kristendomens ankomst, och den praktik och lagstiftning som fanns omkring 

vattenösningen. Avslutningsvis en redogörelse för de två ritualernas interaktion.  

 

De olika avsnitten är alla relativt korta och kompakta, då en utbrodering av de valda fenomenen inte 

är möjlig inom uppsatsens ram. 

Tillägg och fördjupande kommentarer och förklaringar har förlagts till fotnoterna. 

 

 

1.8.  Begrepp  
 

INITIERINGSRITER  

Begreppet och dess synonymer, övergångsrit, invigningsrit, passagerit, betecknar alla en symbolisk 

handling, rit eller ritual, oftast kollektiv, som utförs för att markera övergången mellan olika stadier i 

en människas livscykel eller en kulturspecifik övergång från en till en ny social status. Riten 

genomförs enligt ett av gruppen känt mönster. Invigningsriten utförs ofta i ett religiöst sammanhang, 

men även som en profan markering av en övergång. Dopet i den kristna kyrkan är en initieringsrit.  

 

RELIGIONSBEGREPPET OCH FORNNORDISK TRO 

I detta avsnitt finns en sammanfattning av mina reflexioner omkring en lämplig term som omslutar  

både den fornnordiska tron och kristendomen, och vidare reflexioner kring en användbar term för 
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den fornnordiska tron. Dessutom vill jag öppna för möjligheten att kristendomen kan ha mött inte en, 

men två divergerande fornnordiska trosriktninger.
22

 

  

Ursprunget till och betydelsen av termen, religion, har ännu inte fått en entydig förklaring. 

Augustinus som förklarar begreppet på två ställen framför att det antingen betyder att ”utvälja” (sig 

gud) eller att ”knyta an/återknyta” till gud.
23

  Båda uttrycken handlar om en viljeyttring i fh.t. gud.  

Det senare uttrycket, återknyta, föreställer jag mig kanske syftar till ett återknytande till den genom 

Adams synd brutna gudsrelationen. Oavsedd vilken betydelse så har kristendomens ett 

invigningsritual som bygger på en aktivt uttryckt viljeyttring, som sedan berättigar till medlemskap i 

en sluten krets.  

 

Kristendomen är konstituerat av ett uttalat innanför- och utanförskap. Utifrån denna tanke blir 

Augustinus andra förslag, med att knyta an/återknyta, begripliga.  

 

Kristendomen omfattar dessutom en bärande eskatologisk idé.  

 

Fornnordisk tro kan  utifrån dessa definitioner knappast utgöra en fenomenologisk parallell, då något 

”utväljande” av eller ”återknytning” till en bestämt gudom inte är ett centralt element i denna tro. 

Kristendomens formella upptagande som medlem i en sluten krets finns inte i fornnordisk sed,  och 

någon central frälsningstanke efter döden tycks inte heller vara central.  

 

J. Rüpke
24

 reflekterar över termen religion med dess ”konfessionella tendens,”och menar att en 

sådan förståelse svårligen täcker de kollektiva ritualbruk som i exempelvis Romarriket benämndes 

sacra. Fenomenologiskt sett kanske sacra ligger närmre det fornnordiska bruket. Blomkvist & 

Sundqvist konstaterar likaledes att begreppet religion inte har  någon synonym i det norröna 

språket.
25

  

 

När jag ändå använder termen religion, då syftas det till en mycket bred förståelse av termen som 

täcker både den konfessionella religionstypen som kristendomen är och den fornnordisk tro med en 

långt lösare sammansatt grupps åskådningar som kanske inte ens omfattar en osynlig, parallell 

verklighet som både Gud/Jesus eller ett gudapantheon gör. 

 

Förutom reflexionen omkring begreppet ”religion” i sig har jag velat hitta en emisk term för den tro 

som kristendomen mötte i Norden. Asatro kan möjligen användas som mer emisk term, men jag har 

som sagt velat öppna för möjligheten att det kan ha funnits mer än en enda trosåskådning på plats när 

kristendomen kom. Både Fabechs och Gräslunds undersökningar
26

 ger preliminära antydningar om 

att kristendomen, förutom s.k. asatro, kan ha mött också ett totalt annorlunda trossystem, som 

överlevt i enklaver, eller i synkretistiska former med asatro. Det kan spekuleras i en tidigare mer 

naturnära tro, till vilken begrepp som Nerthus, moder jord, och vaner kanske kommer att kunna 

knytas. Asatro innefattar inte dessa element.  

 

                                                 
22 Fabech, C. (1991), s. 283 ff.  Fabechs arkeologiska undersökningar kan som nämnd i note 2 ge en antydan om att två konkurerande 

trossystem, synkretistiska former av dem eller enklaver av äldre bruk kan ha funnits i Danmark vid kristendomens ankomst. Hon visar 

på att ett radikalt nytt ritualbruks infördande i Danmark tillsammans med en krigsförande maktelits etablering i landet under 

folkvandringstid. Med denna etablering skedde under 500-talet ett radikalt brott med en årtusen lång tradition i val av kultplats från 

våtområden till härskarnas ägor. Kristendomen, som anlände 500 år senare, etablerade sig på och förde den religiösa traditionen vidare 

på kultplatserna på godsens ägor.  
23 Augustinus. De vera religione, Kap. 55, n. 111. Retractationes, Bok I, Kap. 13, n. 9.   
24 Rüpke, J. (2011), s. 298. 
25 Blomkvist, T. & Sundqvist, O. (2006), s. 33. 
26 Gräslund, A-S (1992), s. 136. 
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Men oavsett vad framtiden kommer att utvisa i frågan om en eller fler fornnordiska religioner, så  

saknas allmänt sett emiska termer  för dessa i det fornnordiska. De befintliga termerna är oftast etiska 

och myntade i kristet sammanhang.  

 

Med dessa brister in mente har jag valt termerna fornnordisk tro och forn sed i denna uppsats. Den 

senare termen, forn sed, förekommer i äldre texter och myntades som vetenskaplig term av 

universitetslektor Torsten Blomkvist. Mathias Gardell använde termen forn sed i artikeln 

”Vargavinter i Vinland,”
27

 då explicit om (ny-)asatroende i USA. Där jag testar termen forn sed eller 

använder termen fornnordisk tro låter jag dessa inbegripa både de olika praktiker som Blomkvist & 

Sundquist
28

 hänvisar till, men också till de två kanske väsensskilda religiösa bruk, som möjligen kan 

ha funnits i Danmark strax innan kristendomens etablering.  

 

 
 

KAPITEL 2  MODER JORD I KYRKORUMMET 
 

2.1.  DOPFUNTEN SOM  OBJEKT  - historisk kontext och tillkomsthistoria 
 

Detta kapitel inleds med en bakgrundsskiss av funtens historiska kontext vid 1100-talets början.  

 

När Vester Egedefunten tas i bruk på Själland är det mer än 100 år kvar tills Snorri Sturlason dyker 

upp på Island omkring 1250 och Saxo skriver Gesta Danorum. Preben Meulengracht Sørensens
29

 

skriver om Snorris och Saxos tid att kristendomen blott är få generationer gammal och vikingatida 

diktning och berättelser lever ännu i folkmun. Vikingatiden var vid 1100-talets början i praktiken 

ingalunda slut.  

 

När Vester Egedefunten togs i bruk var det kanske bara 14 år sedan den sista danska vikingaflottan 

mot England låg klar att avsegla. Men då anföraren kung Knud (senare helgonförklarad) strax innan 

avfärd mördades i Odense domkyrka, gick Englandståget i stöpet. Historiker brukar kalla år 1086 för 

”vikingatidens slut.”
30

 Men verkligheten såg annorlunda ut. De årliga vikingatågen fortsatte – nu inte 

längre mot väster, utan i stället österut mot Baltikum och Polen. 

  

Den nya danska kungen, Valdemar, var döpt och kyrkan fick nu fotfäste i Danmark. Landet kom att 

lyda under Bremen-Hamburg stift. Vikingatågens anförare lät sig nu ofta döpas och erhöll därigenom 

kyrkliga privilegier, som biskopsutnämningar, med vilka de fortsatta erövringstågen som tidigare, 

emedan de nu kallade sina tåg för kristningsmissioner. En del av de oräkneliga vikingatågen bytte 

därmed banér och anföll nu som korsriddare, ett pan-europeiskt krigarbroderskap som byggde på 

svurna lojaliteter.  

 

Två av de namnkunnigaste nykristnade härförare ska nämnas här. Den ene var kung Valdemars 

fosterbror, biskop Absalon, som grundade Köpenhamn. År 1158  utnämndes han i Roskilde till 

biskop och påbörjade strax sin  vikingakarriär som ledare för ett tåg längs Östersjökusterna. 19 år 

senare i år 1177 avancerade han till ärkebiskop i Lund. Långt in på medeltiden var krigshövdingar 

och biskopar förenade i en och samma person.
31

 Den andre av de namnkunniga kungarna var 

                                                 
27 Andrén A., Jennbert K., Raudvera C. (2009), s. 153-187. 
28 Blomkvist, T. & Sundqvist, O. (2006), s. 34. Med begreppet ”olika praxis” menar författarna: 1) ”Rituella/kultiska kontexter, 2) 

Etiska och moraliska kontexter, 3) Genusrelaterade kontexter, 4) Juridiska kontexter, 5) Ekonomiska och politiska kontexter”.  
29 Meulengracht-Sørensen, P. (2001), s. 206. 
30 Lund, N. (2001), s. 175-181. 
31 Krigar och biskop Kettil Karlsson Vasa, 1433-1465. Linköping. Svea rikets ärkebiskop, Jöns Bengtsson Oxenstierna,1417-1467 
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Valdemars son, också Valdemar (1170-1241), som 1219 begav sig på vikingatåg till Estland. Under 

anfallet mot esterna föll korsriddarbanéren som blev danska flaggan, Dannebrogen - som alla danska 

barn lär sig i skolan - ned från himlen  under det att Gud själv med hög röst utropade danernas seger. 

När detta hände hade Vester Egedes dopfunt begagnats i över 100 år. Vid 1100-talets början satt 

alltså alls inte lastgamla Englandsvikingar i kyrkbänkarna och åtskilliga kommande generationers 

vikinger var in spe. 

  

Strategin för kristnandet av Nordeuropa lades till största delen i Rom. Därifrån och ifrån Hamburg-

Bremen stift ivrades missionen och den unga kyrkan i norra Europa, att med orädd beslutsamhet 

utrota allt hedniskt och främja allt kristet.
32

 Påvliga brevkonciliebeslut, nyskrivna landskapslagar och 

föreskrifter försåg missionärerna norr om Alperna med giltiga sanktioner. Påbud sändes ut om att 

bränna ned eller omvandla tidigare helgedomar till kapell och kyrkor. Dödsstraff och landsförvisning 

utdömdes till den som befattade sig med de tidigare praktikerna. En omfattande diskriminering av 

odöpta och icke-troende påbörjades.
33

 I motsättning till kyrkans i England allmänt sett lite mer 

integrerande strategi, vittnar missionen i Norden om att man inte skytt konfrontation genom ett mer 

eller mindre kraftigt avståndstagande till forn sed yttringar.
34

 

 

Det danska samhället var vid 1100-talets början således på inget vis ett kristnat samhälle. Hultgård 

skriver att asakulten i Sverige först upphörde i slutet av 1000-talet.
35

 Man kan förmoda att Danmark 

inte skiljde sig avsevärd ifrån detta. I den härskande eliten var kristendomen förmodligen knappast 

mer än ”läpparnas bekännelse”; bland vanligt folk skulle det dröja flera hundra år innan den nya 

religionen var rotfäst och införlivad. Befolkningen i gemen kan i sekler framåt ha hyst samma 

föreställningar som de alltid haft, medan mission och lagstiftningsapparaten arbetade på att införa 

den nya tron.  

 

Efter denna historiska skiss av samtiden kommer vi nu till själva dopfunten i Vester Egede, dess 

placering i tid och  klassificering bland de förekommande danska dopfuntstyperna. Dessutom ges en 

kort redogörelse för hur denna gamla funt kan ha överlevt tills idag. Dopfuntens typologi har gjorts 

utifrån materialet och delvis utifrån valet av motiv.  

 

Stenhuggarkonsten och kunskapen om konstnärlig förarbetning av granitblock var ännu levande och 

utbredd sedan runstensornamenteringens dagar. När de många nya kyrkorna byggdes drogs ofta 

lokala stenmästarna in i arbetet. Det faktum att ingen dopfunt någonstans, varken i Norden eller på 

kontinenten, är Vester Egedes lik i utformning talar, enligt Mackeprang,
36

 för, att den här icke-

namngivne stenhuggaren varit en lokal hantverkare, och att han tillverkade dopfunten i samband med 

kyrkans uppbyggnad, dvs. tidigt 1100-tal.  

 

Dopfunten i Vester Egede beskrevs 1941 av M. Mackeprang.
37

 Utifrån tillverkningsmetod och stil 

daterar han den till 1100-talets början och klassificerar den  som en ”Slagelse-typ,”vilket betyder att 

den är uthuggen ur en enda sten, en granitisk monolit, med form som en stående tunna. Istiden spred 

ut mängder av monoliter över det danska landskapet. Tidigare användes de gärna till runsten; nu vid  

kristendomens införande tog man dem till bl.a. dopfuntar. Denna tidiga typ granitfunt är väl 

representerad ut över hela landet.  Monoliternas hållbara granit blev den direkta anledningen till att 

många gamla dopfuntar överlevde reformationens framfart i Danmark och finns kvar idag. Då stora 

                                                 
32 Nilsson, B. (1992), s. 39. 
33 Ibid. s. 9ff. 
34 Ibid. s. 39. 
35 Hultgård, A. (1992), s. 73  
36 Mackeprang, M. (1941), s. 82. 
37 Mackeprang, M. (1941), s. 10ff. 
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mängde kyrkokonst förstördes
38

  och försvann, fick omkring 1500 granitfuntar i all sin otymplighet 

stå kvar. Dessa utgör 86 % av alla danska medeltidsfuntar. Dopfuntarna är ofta jämngamla med 

bykyrkorna själva  och tillhör  idag Danmarks äldsta kyrkoinventarier.
39

  

 

Fram emot 1200-talet började dopfuntar tillverkas i de lättare och mer hanterbara sand- och kalksten. 

I och med detta tog en import fart, främst av gotländskt tillverkade funtar. Dessa uppvisar  en mer  

stereotyp och utsmyckningsfattig utformning.  

 

Stendopfuntars föregångare anses ha varit tillverkade i trä. Omkring fem är bevarade i Sverige
40

, sex 

i Norge, sju i Finland, men inga i Danmark.  

 

Dopfuntens motiv, Luxurian, var på den tiden allmänt känt i Europa och stilen är romansk.
41

 

Utformningen däremot är ensam i sitt slag. Gåtan anmäler sig därför om den lokala stenhuggaren kan 

ha haft fria händer att hitta på utformningen själv, eller om idén var beställarens eller finansiärarens?  

 

Den gåtan kanske inte kommer att låta sig avslöjas så lätt. Jag vill skissera vad man möjligen kan 

veta om de möjliga implicerade: Stenhuggaren har vi redan berört. Beställare och finansiär kan antas 

ha varit Hamburg-Bremen stift, från vilket initiativen vanligtvis kom och varifrån förordningar och 

pålägg gavs.
 42

 Man kan således förmoda att också beställningsuppdrag och godkännanden rörande 

byggnation av nya kyrkor kom därifrån. Stiftet stod säkerligen i många fall också   för 

finansieringen. Samtidigt lär många av landets, på sjöröveri och krigståg förmögna stormän och 

småkungar, själva ha bekostat en omvandling av sina privata tempel till kyrkor, alternativt låtit bygga 

nya kyrkor nära intill eller på sina ägor.
43

 Vester Egede kyrka är ett typ-exempel på detta genom att 

den än idag ligger på det gamla storgodset Gisselfelts ägor.
44

 De dåtida storgårdskomplexen  tros, 

enligt arkeologen A-S Gräslund,
45

 haft status av lokala kungsgårdar och de ha fungerat som områdets 

”administrativa centra, varifrån också samarbete med stiftet Hamburg-Bremen utgick.  
 

 

2.1.1.  Dopfuntar i förkristna sammanhang. 
 

På grund av den för kristna sammanhang så otraditionella utformningen av Vester Egedemotivet var 

jag nyfiken på, vilka belägg jag kunde finna för dopfuntars, i allmänhet, användning som rituella 

objekt i barninitiering före kristendomens tid. I fall en sådan användning kunde beläggas kunde det 

möjligen  indikera att kyrkan övertagit bruket av dopfuntar från en tradition med äldre rötter. 

Resultatet av min undersökning sammanfattas i det följande. 

 

Stendopfuntarna antas, som tidigare nämnt, ha föregåtts av trädopfuntar i Norden. När dessa skulle 

ha använts framgår inte av mitt material. Motivet på enstaka av de ännu existerande aderton 

                                                 
38 Troels-Lund, T. (1914), Bd. VIII, s. 102-4.  
39 Mackeprang, M. (1941), s. 10ff. 
40 Karling, S. (1967), s. 127.  Svanberg, J. (2013), s. 58. I Alnö kyrka finns en mycket tidig 1100-tals dopfunt ’skuren i trä’. 

Stenhuggare har använt termen ”skar” (i st.f. högg eller mejsla) ”Carl stenmester scar thenna sten", vilket kan vitna om ett fackuttryck 

som härstammar från föregängare i trä. Alnödopfuntens ornamentering anges vara en blandning av både fornnordisk och kristen 

symbolik, eller en ren nordisk illustration till Völsungasagans Gunnar i Ormgropen (ett älskat motiv). 
41 Romansk konst börjar ca.1080, toppar ca.1150, ebbar ut efter 1300. Non-realistisk konst, ofta naivistisk, humoristisk inkluderar 

gärna fabeldjur, mytiska fantasivarelser och slingrande ornamentik – inte olik Nordens vikingaornamentik. 
42 Fabech, C. (1991), s. 291ff. 
43 Fabech, C. (1991), s. 291ff. 
44 Själva kyrkan, Vester Egede kirke, var ägt av godset Gisselfeld tills1914. Nästan hela byn, 30 av 36 hus, och 9 stora gårdar mm. ägs 

än idag av godset. http://da.wikipedia.org/wiki/Vester_Egede_Kirke 150406. och http://www.visitfaxe.dk/danmark/gisselfeld-kloster-

gdk618308 (150406)  och även samtal med kyrkorådsordförande i Vester Egede. 
45 Gräslund, A-S. (1992), s. 3ff.  

http://da.wikipedia.org/wiki/Vester_Egede_Kirke%20150406
http://www.visitfaxe.dk/danmark/gisselfeld-kloster-gdk618308
http://www.visitfaxe.dk/danmark/gisselfeld-kloster-gdk618308
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skandinaviska träfuntar kan antyda ett sådant förhållande. Exempelvis skulle motivet på den svenska 

Alnöfunten enligt arkeologen L. Grundberg
46

 lika gärna kunna föreställa Völsungasagans Gunnar i 

Ormgropen som Kristus på korset. Om motivet visar Gunnar i Ormgropen kan funten vara förkristen.   

 

Som tankeväckande förstärkning till detta kommer de spekulationer som idag förekommer, angående 

de få kvarvarande stavkyrkorna och deras ursprung. Spekulationerna gör gällande att stavkyrkorna 

kan vara Nordens forna hednatempel, som senare omgjorts till kyrkor. Fabech nämner ett sådant 

förhållande (se note 37). Spekulationerna omkring stavkyrkorna grundar sig både i att stavkyrkornas 

utformning inte har några som helst kontinentalkristna kyrkoförlagor, utan till synes är helt originella 

skandinaviska företeelser. Därtill fogar sig den centrala ställning fornnordisk diktning intar i 

förhållande till stavkyrkorna. Et exempel på detta är kvädet om Sigurd Fafnersbane på den norska 

Hylestad Stavkirke i Setesdal,  ingraverat som en del av den ursprungliga utsmyckningen. En 

trädopfunt typ Alnös eller Näs med en ev. Gunnar i Ormgropen-utsmyckning skulle således mycket 

väl kunna tänkas in i en stavkyrkokontext. Denna tänkta möjlighet kan inte föras vidare inom denna 

uppsats ram. 

   

Trädopfuntarna är daterade till medeltid och senare medeltid, en datering som efter vad jag lyckats 

hitta upplysning om endast bygger på sköns datering. En datering med andra specifika arkeologiska 

metoder har jag inte kunnat uppspåra utom i ett fall. Ingen litteratur som jag hittat i ämnet finner i 

övrigt anledning till att ifrågasätta om nordiska dopfuntar har skulle kunnat ha tillverkas eller använts  

före kristen tid.   

 

Från Ankara Museum har jag fått trosvissa uppgifter om ett fynd av en stendopfunt från Istanbul, 

Turkiet, daterad till 5-600 f.v.t.
47

 Om uppgiften stämmer skulle detta kanske kunna ge vissa 

indikationer på en praktik med dopfunt, äldre än kristendomen, funnits, åtminstone i 

Medelhavsområdet. Ett parallellt nordiskt fenomen kan i så fall inte fullständigt uteslutas. Den 

fornnordiska vattenösningen, som fanns i Norden när kristendomen kom, leder dock inte i första 

hand tanken till neddoppande i en funt, utan mer i riktning av ett ösnings- eller bestänkningsritual. 

Hur det fornnordiska vattenösningsritualet gick till i praktiken är inte känt. Jag återkommer till detta 

senare i uppsatsen. 

  

I frågan om existensen av förkristna dopfuntsobjekt har således endast bara vaga spår hittats och 

ingen förkristen tradition med användning av dopfunt som objekt kan därför beläggas.  

 

 

2.2.   MOTIVETS FÖREKOMST I KONSTEN 

 

2.2.1.  Beskrivning av dopfuntens motiv. 
 

I detta avsnitt kommer Vester Egedefuntens motiv att beskrivas utifrån stil och klassifikation. Efter 

en genomgång av de prototypiska dragen kommer en redogörelse för på vilka områden denna funt 

och dess motiv skiljer sig från grundmodellen.  

 

Mackeprang instämmer utan betänklighet i den kontinentala kyrkokonstens allmänt vedertagna 

benämning för ett motiv med en kvinna som ge di åt två djur, och konstaterar, att vi här i Vester 

Egede har att göra med en i medeltidens kyrkliga symbolik rätt vanlig framställning av Luxuria,
48

 

                                                 
46 Grundberg, L. (2006), s. 110-112. 
47 se foto i bilagan av turkiska funtarna. 
48 Mackeprang, M. (1941), s. 82. 

http://da.wikipedia.org/wiki/Stavkirke
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ibland också kallad kvinna-med-ormar. Kvinnan är framställd med ett för romansk konst typiskt 

folkloristiskt (humoristiskt) utseende och runda former, och Mackeprang fastslår stilen till tidig 

romansk tid. 

 

Kvinnan på dopfunten kan ses på mina foton i bilagan. Hon står på huvudet med fötterna uppåt 

dopskålens kant. Hon har ett vänligt, nästan gåtfullt leende ansikte, runda ögon, en avslagen näsa 

(vilket också grannsocknens Luxuria
49

 o.a. har), lång hals och två långa flätor eller 

”hästsvansar,”som sticker iväg ut till vardera sida, karakteristiskt för motivet i alla dess förekomster. 

Den samtida danska Gosmerfunten
50

 visar tydligt detta drag.
51

  

 

Vid kvinnans bröst ligger två inte helt lätt identifierbara fyrfota djur med tassar, som ivrigt diar 

henne. Fantasidjur är vanliga i romansk konst. Odenius o.a. kallar djuren ”basilisker.”
52

 Då hennes 

bröst befinner sig strax intill fötterna, i höjd med djuren som ligger på marken, kan man utläsa att 

hon är huksittande. Ställningen ger vid handen att hennes sköte som vänder uppåt utgör själva 

dopskålen, kuppan. Dopskålen är av en för gamla dopfuntar vanlig storlek, som tillåter ett litet barns 

kropp helt att neddoppas i det, så som det förr var brukligt.  

 

Om hon är påklädd eller inte är på denna funt svårt att avgöra, eftersom  inte torson syns, men då de 

flesta av kyrkans Luxurior i tidiga, nordiska framställningar är nakna eller enbart iklädd kort kjol 

eller linne, kan man förmoda att så också här är fallet, vilket vore rimligt med tanke på dopfuntens 

funktion som födande sköte. 

  

På de äldsta funtar har rester av målarfärg hittats och man antar därför att de gamla funtarna kan ha 

varit bemålade.
53

 Antagandet stärks av de många nedskrivna påbud om övermålning av funtarna som 

utfärdades efter reformationen. Som det framgår av mina foton syns rester av färg tydligt på 

grannkyrkan Bråbys dopfunt
54

 från ungefär samma tid. En liknande färgsättning av Vester Egede 

funten måste avsevärt ha förstärkt intrycket av den. 

  

I stil och motivval tillhör, som nämnt, Vester Egede dopfunten gruppen Luxuria. Dopfunten här 

skiljer sig dock från Luxuria-grundmodellen, åtminstone på tre punkter, vilka gör denna funt så unik.  

 

För det första är Vester Egedefuntens Luxuria upp-och-ned-vänd, således att hon står på sitt huvud 

med tår och fötter uppåt mot skålens kant. Detta återfinns inte på något annat ställe.  Barbara Freitag, 

(som kallar Vester Egedekvinnan för Sheela), tillägger det uppenbara att Vester Egede kyrkans upp-

och-ner-vända kvinnofigur på dopfunten visar en nyförlöst Sheela.
55

 Mackeprang noterar också 

motivets samband med Sheela-ikonen.
56

  

 

För det andra är Luxuria-ikoners vanliga kännetecken att kvinnan ammar. Digivandet åt de två intill 

liggande djuren förefaller dock på denna funt som varande av obetingat sekundär karaktär i 

förhållande till födandet. Ingen traditionell Luxuria är varken primärt eller sekundärt i en födande 

situation. Genom skötets identifikation med kuppan på Vester Egede funten intar dock ikonen här, 

den födande modern, det absolut dominerande fokuset och tycks därmed understryka den intima 

förbindelsen med kyrkans idé om dopet som nyfödelse.  

                                                 
49 se foto i bilagan av Bråbyfunten. 
50 Mackeprang, M. (1941), s. 223. 
51 Bara Luxurian på den senare gotländska reliefen på Väte Kyrka har gifta kvinnans heltäckande huvudbonad. 
52 Odenius, O. (1961). Basilisk, fantasidjur i romansk konst, ”reptilernas konung”. 
53 Haastrup, U. (1995). Se även  mina fotos av grannsocknen Bråbys dopfunt 
54 se foto i bilagan av Bråbys dopfunt.  
55 Freitag, B. (2004), s. 90.  
56 Mackeprang (1941), s.81-83. 
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Det tredje sättet, på vilket dopfuntens Luxuria skiljer sig från mallen, är att hon inte, som på andra 

samtida romanska funtar, är en av flera bilder på en funt, utan i och med att motivet går hela vägen 

runt denna funt, så kan man inte uppfatta motivet på något annat sätt än att hon är funten. Funten har 

inga andra bilder. Dopfunten är en kvinnokropp och kuppan är hennes sköte. 

 

Det, mig veterligen, enda andra exemplet, åtminstone på samma idé, är den romanska 

dopfunten/vigvattenkärlet i den walesiska Kilpeck Church.
57

 Denna funt är utformad som en, i 

naturlig storlek, halvt genomskuren kvinnokropp, urgröpt och med händerna knäppta omkring sin 

gravida mage, medan ormarna ringlar sig vid hennes fötter. Funten är rättvänd och naturligtvis också 

på sitt sätt helt genuin.
58

 

 

Sammanfattningsvis - med den primära fokusen på skötet knyter sig denna Luxuria mer till ”kvinna-

framvisande-skötet-motivet” än till de typologiska Luxurior. De könvisande ikonerna återges dock 

inte i födande situationer.  

 

 

2.2.2.  Motivets förekomst i romansk kyrkokonst, dess härstamning och förtolkning 
 

I syfte att se om funten ingår i ett större motivsammanhang görs i detta avsnitt först en inventering av 

motivets förekomst på danska romanska dopfuntar. Antalet förekomster är dock inte signifikanta nog 

att generalisera utifrån och kommer därför att kompletteras med liknande och samtida motivfynd i 

Norden och på kontinenten. Forskarresultat angående motivets antika härkomst redovisas. Därefter 

visas de tolkningar och kyrkliga läror som bildade bakgrund för motivet i kristna sammanhang. 

Tolkningen kommer att redogöras i två avsnitt, då Vester Egedefunten avviker från prototypen 

genom att den sammanför två symbolkomplex, nämligen digivningen till ormar å ena sidan och 

skötets funktion som dopskål å andra.    

Sist nämns begreppet anasyrma
59

 som en tolkningsmöjlighet.  

 

Både den tidig-romanska stilen och den prototypiska ikonen var välkända i Danmark från 1100-talets 

början och framåt. I Vester Egedes grannsocken, Bråby, finns en lite senare kalkstensdopfunt med ett 

Luxuriamotiv, här placerat i sällskap med andra figurer på funtens fot.
60

 I Danmark/Skåne/Gotland-

området uppträder ikon i bildserie på minst  femton dopfuntar. Förekomstena är väl fördelade över 

hela området.
61

 Motivet är känt också i det övriga Sverige och i Norge. 

 

På kontinenten från Tyskland, England till Sydspanien var ”Luxurian” eller ”Femme aux serpents” 

en mycket populär ikon från 1100-talet och framåt. Det förkommer i stort antal på dopfuntar, 

förutom i oräkneligt antal på  kyrkomurar, på pelare, som skulpturer och i reliefer.
62

 På dopfuntar 

återfinns Luxuria-motivet i samtliga fall som en av flera bilder i en bildserie på funten. Alltid 

rättvända, aldrig födande och ingen är funten. 

 

                                                 
57 I övrigt känt för sin fina romanska konstsamling med sina proto-typiska Sheela-na-gig-figurer. 
58 Figuren tjänar idag som blomsterkruka. 
59 Anasyrma är beteckningen på det sedan den grekiska antiken väldokumenterade fenomenet, att lyfta kjolen upp över huvudet och 

visa sitt kön eller sin bakdel för att skrämma ”det onda” på flykten. NE. 
60 Mackeprang., M. (1941), s. 82. Se även mina foton i bilagan från Bråby kyrkas dopfunt. 
61 Dopfunter: Danmark: 9 fördelade jämt över landet: Jylland nord: 4 (Vitten, Lihme, Enslev, Aalborg); Jylland mitt: 1 Gosmer; 

Jylland syd (Angel): 1 Husby; Fyn: 1 Gelsted; Själland 2: Vester Egede, Bråby:  

Södra Sverige 6: Östra Hoby, Lyngsjö, Åhus, Fardhem, Linde, Väte. Hänvisar till M. Mackeprang (Danmark) och J. Adhémar som 

nämner kanske 100 förekomster på kontinenten. 
62 Weir, A. & Jerman, J. (1993),  s.18. Adhémar, J. (1939), s. 198.  
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De flesta Luxurior ses sittande på huk eller på en pall (några står), medan de ger di åt djuren. 

Centralmotivet är deras nakna bröst som erbjuds två vilda djur. Av denna anledning är underkroppen 

oftast dold av kort eller lång kjol. Några få exempel visar en ammande Luxuria, som samtidigt visar 

upp sitt sköte i den huksittande ställningen som är typisk för ikonen ”könvisande-kvinna” (s.k. 

Sheela-na-gig). Könvisande Luxurior avviker från grundmallen och kan därför förstås som en 

blandform. Blandformer uppträder och ikonernas namn förväxlas ibland. Vester Egedemotivet 

uppvisar en helt egen blandform. 

 

Motivets härkomst blev i början på 1900-talet övertygande belagt av de båda forskarna Jean 

Adhémar och Emile Mâle. Dessa forskare kunde övertygande påvisa kyrkans tidigare praktik att 

omvandla antikens mest använda och högst värderade motiv och göra dem kyrkliga med hjälp av  

”smärre och subtila ändringar.” Luxuria-motivet var ett av dessa motiv med ett antikt förflutet. Dock, 

vad angår de ”subtila ändringarna,”så gällde det för de s.k. exhibitionistiska motivens detaljer: de 

överdrevs i stället!
 63

  Luxurian tillhör gruppen ”exhibitionistiska motiv.” Från romansk till gotisk tid  

undergick Luxurians attribut en våldsam vulgarisering. 

  

Någon av kyrkan nedskriven förklaring till hur den specifika Vester Egedefunten skall förstås finns 

givetvis inte. På tidigt 1100-tal, när kristendomen var ny och grön i Danmark, stod kyrkan i Rom 

redan stark som en månghundraårig gammal institution. Antikens centrala motiv hade, enligt 

Adhémar ovan, sedan länge inkorporerats i kyrkan söderut och omtolkats i syfte att förmedla kyrkans 

egna trosläror. Jag kommer i det nästa avsnittet om motivets förtolkning i kyrklig kontext att se 

historiskt på dessa bakomliggande läror, utifrån vilka kyrkan lät framställa Luxuriaikonerna.  

 

Genomgången kommer att tjäna som bakgrund för att utröna i hur hög grad det är rimligt att tolka 

den specifika Vester Egede-Luxuria enligt katolska kyrkans traditionella förståelse av Luxurian.  

  

Centralt för den prototypiska Luxurian är digivningen åt två ormar. I den tidiga romanska 

kyrkokonsten återges Luxuriamotivet fortfarande relativt troget den milda antika förlagan, emedan 

motivet  vartefter långsam undergår en förvridning som toppar under den gotiska konsten. Detta sker 

parallellt med och i takt med utvecklingen av kyrkans läror om kvinnans lastbarhet och skam. 

 

För att kasta lite ljus på bakgrunden för dessa läror om kvinnans immanenta skuld och syndighet har 

jag valt några artiklar från Odolph Odenius´ bok Danska Studier,
64

 där han genomgår tidiga 

kyrkofäders latinska skrifter i ämnet. 

 

Ett av de äldsta litterära exemplen Odenius´ tar upp är den tidiga apokalyptiska skriften från 300-

talet om himmel och helvete, kallad Visio Sancti Pauli, eller Paulusvisonen. Den skildrar Paulus på 

en inspektionsresa till underjorden. Hans mission är att få inblick i vilka straffmetoder syndare kan 

bli underkastade här. På sin resa ser han bl.a. två unga, svarta kvinnor som för sina synders skull blir 

omringlade av ormar.  

 

Senare, från 1100-talet och framåt, lyfter Odenius fram skrifter
65

, som visar hur unga kvinnliga 

syndare numera inte bara får uthärda ringlande ormar runt fötterna, utan i stället måste låta sig dias 

av bitande giftormar. De dödssynder kvinnor straffas för anges bl.a. vara högmodet avstå från 

moderskapet dvs. att inte vilja få barn, fosterfördrivning, passion och utomäktenskapliga 

förbindelser.   

 

                                                 
63 Mâle, E. (1922), s. 18. 
64 Odenius, O. (1961), s. 6. 
65 Odenius. O. (1961), s. 27.  Hänvisningar bl.a. till skrifter av Albericus de Montecassino (d. ca.1140) 
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Skrifterna framför tanken att kvinnan är född med synden implicit i sitt väsen, av vilken anledning 

hon på förhand är dömd till bestraffning. Kvinnokönet livnär bokstavligen ”en orm vid sitt bröst.”  I 

ffa. den senare gotiska konsten framställs Luxurian som den promiskuösa och förstenade 

kvinnokroppen, vridande sig i smärtor för sin osedliga läggnings skull. På 1200-talet får Luxurian 

tillägsnamnet ”den döda modern som däggas av ormar.”
66

  

 

Under medeltiden växte kvinno- och kroppsfientligheten sig stark. Augustinus´ (354-430AD) 

utveckling av ”arvssyndabegrepp” bidrog antagligen på sitt sätt till den bistra kvinnosynens 

framväxt. Tertullianus lanserade begreppet ”Kvinnan som helvetets port.” Om det var kyrkofädernas 

skrifter, här representerade av Augustinus och Tertullianus,  som stakade ut vägen eller om om 

kyrkofädernas skrifter blott reflekterade sin tids teologiska strömningar spelar mindre roll för 

resultatet. Kyrkan kom att uttrycka sig i mer och mer tillspetsade moralläror. Dessa omsattes av 

kyrkokonsten i bild och sten.  

 

I dagens konstlitteratur anges skälet till varför kyrkan valde att använda konst för att uttrycka sina 

läror på ett ganska stereotypt sätt. Den allmänna uppfattningen kommer idag oftast till uttryck i den 

förståelsen av de groteska sexuellt laddade motiven skall förstås som medeltidskyrkans legitima sätt 

att förmana och varna dåtidens illitterata kyrkobesökare mot köttets lusta.
67

 Konsthistoriker som 

Weir & Jerman uttalar således också sitt medvetna val att förhålla sig snävt till denna, i sig 

traditionella förståelse av Luxurians bildmässiga funktion.
68

 Andra som Kolstrup menar att en 

didaktisk funktion inte fullt är ut godtagbar,
69

 eftersom figurerna i fråga ofta är placerade så högt 

under kyrkans valv eller på andra ställen som för blotta ögat nere på jorden är svåra att se, och att de 

därför kan ha tjänat ett helt annat syfte.   

 

Medeltidskyrkan använde och tolkade alltså Luxurian som en i konstnärlig form gestaltning av 

lärorna om kvinnokönets medfödda syndighet och den tredje Dödssynden, för vilken ingen nåd 

fanns. De prototypiska attributen tillhör därför Vester Egedefunten utan tvekan den traditionella 

Luxuriagruppen. Med detta konstaterande uppkommer i samma ögonblick frågan om Vester 

Egedefunten också skall tolkas utefter denna linje som en framställning av det syndiga kvinnokönet. 

I så fall kommer detta till att ställa till förståelseproblem omkring vad ikonen i dopfuntssammanhang 

egentligen vill förmedla. Tanken att barn ”avlade i synd” och behäftade med arvssynd vid födelsen 

berättigar inte på något självklart sätt till användningen av Dödsynderskan Luxuria, som dopfunt.  

Synnerligen besvärligt blir det när dessutom Luxurians besudlade sköte används som dopskål 

omslutande kyrkans heliga vatten. Mer om denna paradox nedan i nästa avsnitt om foveasymboliken. 

 

Vester Egedefuntens användning av Luxurians sköte som dopfunt ställer onekligen till problem för 

tolkningen och förståelsen av symboliken i traditionell kristen symbolkontext. Att i kyrkans heliga 

rum en Dödssynderskas besudlade sköte skulle väljas som behållare åt det heliga dopssakramentet, 

och därtill föda fram och ge nytt liv som befriar en nyfödd från arvssynden, när det neddoppas i 

detta, kan näppe fås att ge trovärdig mening i kristen filosofisk symbolik – oavsett om skötet 

symboliskt skulle representera barnets moder, det universella kvinnokönet, eller Dödssyndaren i sig. 

Det ter sig som en orimlighet och jag har inte heller kunnat hitta några försök på att förklara denna 

rättframma symbolik på ett övertygande sätt. Mindre brydsamt hade det kanske varit om en källa 

eller brunn valts som symbol för dopet, till vilket ordet funt, som det framgår nedan, redan alluderar.  

                                                 
66 Odenius, O. (1961), s. 25. 
67 Sonne de Torrens, H.M. (2009),  s. 99. 
68 Weir, A. & Jerman, J. (1993),  s. 10.  
69 Kolstrup, I-L. (1974), s. 163. Mattelaer, J. (2012), s. 5. Synpunkten har kritiserats då figurerna oftast placerades högt under kyrkans 

valv, knappt urskilningsbara  med blotta ögat. Frågan har väckts om det i stället kan ha varit en fråga om fenomenet anasyrma, att 

mota bort det onda? 
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Jag har därför valt att försöka gå en annan väg. Detta betyder att jag ett ögonblick lämnar spåret med 

Luxurians sköte och i stället ser isolerad på dopskålens symbolik i danska kyrkan, vars  traditionella 

barndopspraktik faktiskt tillåter detta. Efter en kortfattat historisk genomgång av barndopets 

ursprung i kristendomen och den Den danske Folkekirkes allmänna barndopspraktik i historiskt 

perspektiv, kommer jag att undersöka dopskålens, kuppans,  symbolik och tolkning som den uttrycks 

i danska kyrkan.  

 

I kristendomens början döptes vuxna, som Jesus själv, i sjöar och åar. Vuxendopet, det s.k. troende-

dopet, förlades senare till dopbrunnar de  s.k. baptisterier, belägna nära intill kyrkan. Barndopet, 

däremot, försiggick historiskt sett alltid i en dopfunt och inne i kyrkan. Danska dopfuntar stod till en 

början vid ingångporten, då ett hedningabarn inte ägde tillträde till kyrkorummet, utan först måste 

avsäga sig och renas från Arvssynden. Strax innanför kyrkporten avsvor sig därför gudmodern 

”Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen”
70

 å barnets vägnar, varefter barnet avkläddes 

och tre gånger neddoppades  i dopfuntens vatten.
71

 

  

Förbindelsen till vattendrag som källor, sjöar och floder har bevarats i danskans och svenskans namn 

døbefont /dopfunt, av latinets ”fons” som betyder ”källa.”
72

 Dopfunten kan möjligen, som i prästen 

Brita Haugens berättelse, tidigare ha stått på en källa och fått upp sitt vatten därifrån – en tanke som 

de gamla funtarnas vertikalt uppborrade rör tvärs igenom funten
73

 kan ge stöd åt. Arkeologiska fynd 

av mycket gamla dopfuntar i Katakomberna visar att dessa faktiskt fick vatten från en källa som 

leddes in i funten.
74

 Närmare undersökningar har jag inte ägnat denna aspekt. Dock finns ett 

fragment av dopfuntarnas anknytning till källorna, i vilka man förr lade värdefulla offer, kvar i den 

danska 1600-tals sed, att någon i barnets släkt i ett obevakat ögonblick skulle försöka komma åt att 

lägga ned ett guldstycke eller ett mynt i funten strax innan dopet för att bibringa dopvattnet extra 

kraft.
75

 

 

Kuppa är en vanlig benämning på dopfuntens skål, men i Danmark finns även andra uttryck. Den 

danska nationalencyklopedin
76

 upplyser att uttrycken både uterus och fovea 

(livmoder/moderliv/skød-sköte) användes i dansk medeltid om dopfunten. Dessa benämningar tycks 

inte ha varit vanliga i Sverige. Det finns tecken på att uttrycken kan ha använts på kontinenten och 

kanske ha sitt ursprung i katolska kyrkan där. Denna tråd har jag har inte följt vidare i denna uppsats. 

Livmodersymboliken i funtens kuppa som den uttrycks också idag kan tänkas ha rötter i och vara en 

kvarleva från den katolska tiden, före reformationen i Danmark.  

 

I sin specialuppgift utvecklar Line Lauesgaard Jensen
77

 uterus-begreppets användning i Den danska 

Folkekirke idag, och i en helt ny församlingstidning från december 2014 refereras till fonten som en 

livmoder, fovea, och dopets bärande tema framförs som varande återfödelsetanken:  

Og det er slet ikke så mærkeligt, for vi taler om, at der i dåben sker en genfødsel. Vi 

fødes på ny i dåben. … Dåbsvandet kan vi sammenligne med fostervandet, og 

døbefonten med moderskødet, og så er det lettere at se symbolikken i talen om den 

kristne genfødsel.
 78

 

                                                 
70 Den s.k. exorcistiska delen av dopritualet används fortfarande i Den danske Folkekirke i motsättning till i Svenska Kyrkan. 
71 Troels-Lund, T. (1914),  Bd. VIII, s. 100-114. 
72 Den Store Danska, Gyldendals Åbne Encyklopædi.  
73 Röret beskrivs idag som ”avtappningshål,”men saknar utgång. 
74  Catholic Encyklopedia, (1913),  “Baptismal Fonts” s. 270.  
75 Troels-Lund, T. (1914), Bd. VIII, s. 108.  
76 Den Store Danska, Gyldendals Åbne Encyklopædi.  
77 Lauesgaard Jensen, L. (2009), s. 84 ff. 
78 Nyeng, L. (2014), Ledarsidan.  

http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Ortografi/trema?highlight=%C3%A4
http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Ortografi/trema?highlight=%C3%A4
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Återfödelsetanken ur ett sköte är alltså central i det kristna dopet i Danmark än idag. Tydligare än 

Vester Egede funten (och omnämnda Kilpeck funten med händerna om sin gravida mage) kan detta 

samband knappast illustreras.  

 

Både specifikt vad gäller Vester Egedefunten, men även vad gäller den generella användningen av 

symbolen, livmoder som dopskål, ter sig symbolen både förbryllande och tycks i hög grad 

inkonsistent.  

 

När det gäller Vester Egedefunten i synnerhet kvarstår frågan, varför fovean har kopplats ihop med 

en Luxuria.  

 

När det gäller den allmänna användingen av fovea-symbolen, då saknar symbolen konsekvens och 

stringens, då den inte besvarar frågan om vems, dvs. vilken levande kvinnas livmoder vi har med att 

göra. Ingen livmoder existerar frånkopplad en levande kvinna. Tillhör då livmodern: kvinnokönet, 

urmodern Eva, Jungfru Maria? Jag ställde frågan till kyrkoherden Lone Nyeng, som skrivit nämnda 

ledarspalt i decembernumret 2014 av församlingstidningen. Hon svarade mig pr. mail och tillät mig 

att använda svaret i uppsatsen:  

Med hensyn til dåbefonten som en livmoder, så skal det ikke ses bogstaveligt, men 

netop billedligt. Gud har jo ikke et køn som sådan – i vores forstand. Vi kan kun tale 

om Gud i billeder, i musik, i kunst, og det er kun antydninger. 

Da Han er al livs ophav, er det oplagt (sv. är det självklart, red.) at bruge et 

livmoderbillede.”
79

 (min fetstil) 

 

I den mån bilder och symboler, för att bli meningsfulla för oss, måste bottna i den verklighet vi 

känner till och de mänskliga erfarenheter vi gjort oss av livet på planeten, då verkar inte 

hopkopplingen av HAN och LIVMODER rimlig och stabil.  

 

För tillfället verkar alltså ett fortsatt letande efter en stram och logisk förklaring till fovea-

symboliken, till på köpet kopplad till skökan Luxuria, onåbar.  

 

Det finns alltså en påtaglig oskärpa i fovea-symboliken i synnerhet rörande Vester Egedefunten, 

ensam i sitt slag att koppla ihop två symboler - dödssynderskan och fovean. Mackeprangs sätter ord 

på sin egen förvirring kring detta förhållande i dopfuntens utförande, när han uttrycker sitt tvivel på 

om de gamla stenmästarna tog så noga med det med symboliken.
80

  

 

Avslutningsvis har ”anasyrma”-begreppet nämnts som möjlig förklaring till könsvisande 

medeltidskonst i allmänhet, nämligen det ”att visa könsdelar för att mota bort det onda”. De högt 

under valven, ibland högt på taket, sittande och könsvisande kyrkofigurerna, svåra för ögat att 

skymta från golvet, skulle kunna bidra till stöd för denna förklaringsmodell till de exhibitionistiska 

Luxuriamotiven. I den mån de är menade att utgöra en fysisk förstärkning till de kristna orden om att 

jaga bort djävulen och det onda och skulle de kunna utgöra en förklaring till skötets, på Vester 

Egedefunten, användning i dopet, där djävulen och det onda tvättas bort. Symboliken är dock inte 

heller i detta fall särskilt genomförd och sammanhållen och tycks inte kunna ge Vester Egedefunten 

någon heltäckande förklaring.  

 

 

 

                                                 
79 Nyengs brev finns i bilagan. 
80 Mackeprang, M. (1941), s. 83.  
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2.2.3.  Motivets förekomst och förtolkning i forn sed konst  
 

I detta avsnitt ges en redogörelse för motivets förekomst i förkristen kontext. Redovisningen är delat 

i två avsnitt på grund av funtens två centralt förekommande teman; för det första kvinnan och 

ormarna; för det andra digivandet och det födande skötet. För att kunna sätta in motivet i ett större 

sammanhang, har jag funnit det befogad at göra en komplettering med kontinentalt material som 

omhandlar antiken. 

 

Arkeologiskt sett är bildmaterial från Nordens vikingatid, järnålder och bronsålder rariteter. Snävt i 

området omkring byn Vester Egede har jag inte hittat något material från fornnordisk tid som visar 

besläktat motiv. Allmänt kan emellertid konstateras om vikingatiden, som låg strax innan den 

romanska konstens tid, att den värderade ormmotivet högt. Vikingatidens konst kanske allra mest 

karakteriserades av ormornamentik. Ormarna verkar ha funnits med i alla bildliga framställningar, 

och säkert som ett djupt meningsbärande element.  

  

Förekomsten av kvinnliga figurer är i allmänhet sparsam, åtminstone om man definierar ”en kvinnlig 

figur” som en figur med tydliga könsattribut.
81

  

  

Det kombinerade motivet ”kvinna-och-ormar,”oftast framställt som en ”kvinna-med-en-orm-i-varje-

hand” är däremot känt i Norden. Från järnåldern (4-600 f.v.t.) finns den på Gotlands Museum 

utställda Smisstenen från När, som visar en kvinna sittande i brett huksittande, som den könvisande 

ikonen, med en orm i varje hand. Från vikingatiden, omkring år 1000, finns ett kvinna-orm-motiv på 

Hunnestads-monumentet. Motivet har föreslagits föreställa Hyrrokin, kvinnan i Snorri Sturlasons 

Prosaiska Edda som med ormar tyglar den varg hon rider fram på.
82

 

 

Ett fornnordiskt motiv med en kvinna som ammar två ormar, har jag inte hittat belägg för. På 

kontinenten och i Mindre Asien är motivet emellertid ytterst väldokumenterat i både konsthistorian 

och i arkeologiska utgrävningar.
83

 Den antika ikonen med dess karakteriserande attribut, digivning 

av två vilda djur, benämnas allmänt med termerna Terra/Terra Mater
84

 (Moder Jord) eller Potnia 

Theron (Lady of the Beasts).
 85

 Från det förkristna Danmark finns det däremot inga entydiga belägg  

för att Terra Matermotiven funnits, varken som inhemska ikoner eller som importerade motiv till 

exempel genom den påvisade romerska påverkan i Danmark under folkvandringstid.
86

  

 

Förutom digivningen är det livgivande skötet karakteriserande för Vester Egedemotivet. Forntidens 

användning av bilden ”kvinnoskötet”, Livets Port, är konsthistoriskt och arkeologiskt 

väldokumenterad över hela kontinenten och de förkristna skötesvisande figurerna förekommer över 

hela området.
87

 Dessa ikoner är aldrig framställda på vulgära eller frånstötande sätt, utan ger tvärtom 

ibland intryck av mjukhet och ett humoristiskt sinne. I Norden från vikingatid finns inga sådana 

                                                 
81 Enkla streckfigurer tolkas nästa alltid som ”män” utan att de för den skull har typiska mans-attribut som skägg och fallos. En del 

streckfigurer torde lika gärna kunna vara kvinnor. Men problematiken är inte av relevans här. (red.) 
82 Sturlason, S. (1997). s. 81. 
83 Gimbutas, M. (2001, 2007). 
84 Terra Mater är Moder Jord. Motivet förekommer i stort tal i den klassiske konsten. Andra namn för samma motiv: Femme aux 

Serpents  (Ormkvinnan), Potnia Theron,84 ”Mother of the Beasts”, och Britomartis. Inte sällan uppträder hon i sällskap med sin 

pendang, Moder Hav. Moder Jord med två fulla bröst ger di åt alla levande varelser; Moder Hav med dubbla fisksvansar, en i varje 

hand, ger havets föda till alla levande varelser. Konsthistorikern Adhémar, J. (1939), s. 197 belägger att dessa två forntida motiv i 

kristendomens regi undergår en transformation, där Moder Jord kommer att klä modell till dödssynden Luxuria och Moder Hav blir 

den farliga Sirenen och Sjöjungfrun, som lockar sjömän i fördärv.  
85 Svenskans ”skogsrået” kanske kommer närmast betydelsen, blott förstådd i vidare bemärkelse än enbart skogen, utan ”hela Jorden”. 
86 Exempelvis har statyetter från romerriket hittats på boplatser, daterad 2.-4.årh e.v.t. Nationalmuséet, Danmark.  
87 Adhémar, J. (1939). Andersen, J. (1977). Gimbutas, M. (2001, 2007) 
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motiv. Den äldre omnämnda Smissten och figurer på Bohushällristningar ger stilistiskt intryck av att 

vara kopplade till de s.k. Sheela-motiven. 

 

Terra Matermotivet, kvinnan som ammar två djur, har inte specifikt kunnat beläggas med fynd från 

fornnordiskt område. Jag vill ändå försöka komma en förståelse av det förkristna motivet på spåret, 

genom att utgå ifrån två premisser, som först utgår ifrån den medeltida Luxuriaförekomsten och 

sedan undersöka om det skulle finnas trådar till det nordiska. 

 

Med den antika Terra Mater som utgångspunkt vill jag undersöka motivets bild- och symbolspråk  

För att kunna bredda förståelsen av det specifika motivet på Vester Egedefunten vill jag med hjälp av 

Kolstrups utsago legitimera motivets inordnande i en större familj. Kolstrup, som primärt skriver om 

fallosmotiven som också ingår i gruppen exhibitionistiska motiv, menar att de formella likheterna 

mellan Skandinaviens lilla samling av romansk-erotisk konst och den överväldigande stora 

kontinentala dito, mycket väl kan vara uttryck för ett gemensamt idéinnehåll som var utspridd över 

den dåtida kontinenten, en kontinent som inte hade nationsgränser
88

som idag. 

 

Om detta stämmer kan den andra premissen att dra på kontinentala forskares tolkning av det antika 

motivet vara plausibel. Detta innebär att Adhémars slutsats kan tas till intäkt att kyrkans Luxuria utan 

någon som helst tvekan är det antika motivet, Terra Mater.
89

 Förutom likheter i attribut och 

användning stärks Adhémars påstående genom att namnet TERRA
90

 ibland med stora bokstäver 

finns ingraverad på både antika och tidiga kristna romanska Luxuria skulpturer. Enligt Adhémar 

symboliserar Terran, Moder Jord, som ammar två djur, den allfödande, allbärande och allnärande 

existensprincipen för djur och människor lika. Hon kan beskrivas vara en personifiering eller 

metamorfiering av den fruktbara jorden, ”the bountiful Terra.” 

 

Den symbolvärld, som de antika ikonerna förmedlar kan dock enligt Kolstrup inte tolkas rakt utifrån 

vår tids referensramar och värderingar. Symbolerna talar, hävdar hon, ett till stor del glömt 

symbolspråk, som en gång i tiden blev förstådd och ägdes av alla, men vi som idag inte minns eller 

inte lärt.
91

 Jag vill försöka exemplifiera detta med en i vår värld talande symbol som ”Jesus på 

korset” eller bara ”korset” som idag talar mer än många ord till kristna. På ett liknande sätt kan 

Terran Materfiguren i sitt eget traditionssammanhang ha talat till en samtid förtrogen med 

innebörden av hennes många detaljer och attribut.  

 

Man skulle således också kunna se ikonen på Vester Egedes dopfunt som en Terra Mater. För att 

förstå hur en sådan tolkning skulle se ut vill jag se närmre på några av Terran Materns särdrag och 

attribut för att se hur dessa kan ha talat till en samtid förtrogen med en sådan symbolik. Jag har valt 

ut sex av de mest karakteristiska för denna korta genomgång. Av utrymmesskäl lämnas många andra 

av ikonens attribut därhän, som exempelvis flätorna, den långa raden av frekvent förekommande djur 

som diar henne, hennes ansiktsuttryck, ålder, påklädnad osv. – vart och ett med sitt symbolinnehåll. 

 

Sex av de typiska Moder Jord attribut som jag vald är: ormarna, dubbelfenomenet, brösten & 

digivning, förutom vatten och sten, de två universella symbolerna som tillhör jorden. Vester 

Egedemotivet ger di åt två fyrfota basilisker, två typiska medeltida fantasivarelser, medan i stället 

ormarna tillhör prototypen för Terra Mater-symbolen. Ormarna har därför fått företräde i denna 

genomgång.  

 

                                                 
88 Kolstrup, I-L. (1975), s. 160.  
89 Adhémar, J. (1939), s. VII, 198. 
90 eller bara stort ”T”. Adhémar, J. (1939), s. 198. Illustration (49, Pl. XV).  
91 Kolstrup, I-L. (1975),  s. 160. 
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På Vester Egedefunten intar skötet en mycket central plats. Sist i avsnittet kommer därför en 

genomgång av skötets symbolik i en förkristen symbolvärld, med förslag till hur könsdelarnas 

symbolspråk kan ha varit förstått och tolkat av forntidens människor. 

  

Ormarna har nära förbindelse med jorden. Utan fötter kryper de med buken direkt på marken och bor 

i jordens ihåligheter. När de glider fram ur idets hål på våren och samtidigt ömsar skinn ”föds de” så 

att säga ”på nytt.” Detta fenomen har säkerligen bidragit till att göra dem till den universella 

symbolen för död- och pånyttfödelse som de verkar vara. Kvinnofigurer av Terra Matertypen ses ofta 

i sällskap med två ormar - en orm i vardera handen. Kombinationen kvinna-ormar-liv kopplad till 

heliga platser tycks urgammal.
92

 

  

Dubbelfenomenet dvs. två på en gång/ två av samma. Tvillingar tros vara en forntida ikon för 

frodighet, ymnighet och rikedom. Tvillingfödslar hos djur eller människor har ansetts vara ett särskilt  

lyckotecken, då förmågan att ge liv, så att säga fördubblats.
93

 Ett bibliskt exempel finns i Höga Visan 

(4:2) där rikedom och överflöd uttrycks i tvillingsymbolik:   

Dina tänder är som en flock tackor som stiger ur badet för att klippas - alla har 

tvillingar, ingen är utan lamm. 

 

Bröst- och digivning: är en också idag en väl förstådd symbol för det primära näringsgivandet och 

omsorg. Moder Jord ger näring och omsorg åt alla sina barn, djur som människor. Terra Mater-

ikonen ger alltid di åt två djur, aldrig åt människobarn. Forntida fynd av statyetter föreställande 

kvinnor som ammar barn benämns således inte med epitetet, Terra Mater. 

 

Vatten: Allt liv börjar i vatten. Fostret föds ur vatten. Alla levande varelser är beroende av 

dricksvatten för sin överlevnad. All tvagning sker med hjälp av vatten. Vatten är det enda av 

elementen vi måste försäkra oss om daglig tillgång till och bära med oss om terrängen är okänd.  

 

Sten: En monolitisk granitsten kan också idag förstås som jorden, Moder Jord, i sin mest kompakta, 

kondenserade form. Mull och lera innehåller vatten, men inte sten. Stenen används gärna som 

sinnebilden för det ursprungliga, det urgamla, det som funnits sedan tidernas begynnelse.  

 

Skötet: Kolstrup har bidragit till förståelsen av hur forntidens människor kan ha uppfattat 

genitalierna och symboler för dessa, människors och djurs, hemlighetsfulla och mirakulöst 

livgivande organ.
94

 Hon avfärdar epitetet ”fruktbarhetskult” med vilket forntida samhällen, enligt 

henne, allt för lättvindigt förses med, när dessa kulturer ses göra bruk av livgivande organ på sina 

konstföremål. Kolstrups konklusion ligger, kan tyckas, inte så långt från begreppet, ”anasyrma” dvs. 

begreppet: ”avvärjning-av-det-onda”, men hon vänder upp-och-ner på begreppet, vrider det 180 

grader runt, så at det i stället kommer att betyda ”befrämjande-av-lyckan.” Detta är i grunden samma 

sak, men med positivt förtecken.
95

 De livgivande organen - bröst, vulva, fallos - kan, skriver hon,
 

mycket väl ha symboliserat långt mer komplicerade sanningar, som, att de ger liv, de värnar och 

beskyddar, de bringar lyckan, och där de fyller sin funktion finns ro och harmoni, fred och trygghet, 

omsorg och gott liv osv. alltså uttrycka så mycket mer än att blott ”mota bort det onda.”  

 

Vester Egedefuntens motiv har alla de karakteristiska attributen som den forntida Moder Jord 

innehade och Terra Matern kan utifrån dessa sina attribut ha talat ett symboliskt språk, som vi till 

stora delar kanske inte lärt att förstå och förhålla oss till, men som forntidens människor förstod. 

                                                 
92 Gimbutas, M. (2001, 2007).  
93 Noble, V. (2003).  
94 Kolstrup, I-L. (1975).  
95 Kolstrup, I.-L. (1975). s. 167. Se även Weir, A. & Jerman, J. (1993), s. 147. 
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Trots att Terra Materikonens förekomst i forn sed i Norden det inte kunnat beläggas, kan det dock 

inte helt uteslutas att hon som idé varit känd, antingen till exempel genom tidigare omtalade tidig-

romersk påverkan,
96

 eller att människor, väl förtrogna med exempelvis kvinna-orm-ikonen, också lätt 

kunnat begripa det symbolspråk Terra Matern talade.  

   

Terra Mater, Jordens Moder,  ingår inte som ett aktivt element i vikingatidens asatro. Dess förekomst 

i Norden skulle i så fall sökas i möjligheten av en tidigare, mer naturbunden religion med en Moder 

Jordrepresentant typ Nerthus. Antydningar finns enligt Fabech m.fl. att asatron kan ha anlänt så sent 

som omkring 500-talet eller folkvandringstid. Enklaver av det forna kan ha funnits kvar under 

asatrons dominans i Norden fram tills kristendomens ankomst. Jag har inte följt denna tunna tråd 

längre. 

 

 

2.3.  NYFÖDDAS INITIERINGSRITER (Funktion)  
 

2.3.1.  Medeltida kyrkans barndop 
 

Från motivet och dess tolkningar i två miljöer går vi nu till vattenritualets funktion som initieringsrit 

först i kristen kontext (barndopet), sedan till vattenritualets funktion i det fornnordiska 

(vattenösningen). 

 

Från historiska källor hör vi från kristendomens första tid i Norden mest om vuxendopet, det s.k. 

”troende-dopet,”där fria vuxna män bejakar sin vilja att låta sig döpas med sina hushåll. Samtidigt 

vittnar 1100-tals funtarnas djupa dopskålar om att också barndopet tidigt fanns med här. Sekler innan 

kyrkan nådde Danmark var barndopet på kontinenten en sedan länge etablerad praktik. Barndopet 

omtalas inte i Nya Testamentet, men redan ett par hundra år senare förs barndopet på tal.  

 

Kurt Aland
97

 citerar några kyrkofäders skrifter på temat barndop. Aristides Apologi från omkring år 

150 förklarar att barnet, när det döps, inlemmas i den kristna gemenskapen som en broder.
98

 

Tertullianus, på 200-talet, säger sig inte vilja hindra det barndopet som redan fanns, men förespråkar 

att man väntar med dopet.
99

 Varken på Aristides eller på Tertullianus tid, några århundrader före 

Augustinus, utgjorde idén om ”rentvagning från arvssynden” någon bärande tanke i barndopet. Men 

sedan Augustinus på 400-talet
100

 utvecklade dogmen om Avssynden tydliggjordes och förstärktes 

åtskillnaden mellan döpta och odöpta nu  för all framtid. Läran om ”evig förtappelse utan dop” 

kunde säkerligen skapa en oro som föranledde föräldrar att döpa sin nyfödda fortast möjligt.
101

 Inte 

heller är det otänkbart att civilrättsliga företeelser, likt de som blev avgörande i Norden som jag 

kommer in på senare, också söderut kan ha legat bakom barndopets införande och spridning. Jag har 

inte kunnat hitta undersökningar som närmar sig barndopet i tidig kristen tid i Medelhavsområdet 

från denna synvinkel. I denna uppsats kommer enbart att redovisas för vad som gällde i Norden. 

   

I Norden fick det kristna barndopet en helt egen och fast term, ”skírn” (rening).
102

 Detta för att skirn 

inte skulle kunna förväxlas med den tidigare, i forn sed, lika väletablerade praktiken, som hette  

”vattenösning.” Skírn etablerade sig snabbt i Norden och anledningen till detta grundade sig när allt 

                                                 
96 Exempelvis statyetter från romerriket hittat på boplatser, daterad 2.-4.årh e.v.t. Nationalmuséet, Danmark. 
97 Aland, K. (2004), s. 57. 
98 The Apology of St. Aristides the Philosopher of Athens. 15:6. 
99 Tertullianus, s. 678.   
100 Ferguson, E. (2009), s. 629ff. 
101 Ibid. s. 632. 
102 Maurer, K. (1880). s. 6 , 178. 
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kommer omkring kanske mindre i den ovan nämnda broderskabsivern eller arvssyndstvagningen, 

utan dess mer i de till den forna vattenösningen knutna, juridiska rättigheter, som exempelvis arvsrätt 

och fredlysning. När kyrkan inom kort inte längre erkände vattenösning och snart efter helt 

ogiltigförklarade denne hävdvunna praktik, tvingades kyrkan med nödvändighet att tillhandahålla en 

ritual som försåg en nyfödd med dess lagmässiga rättigheter. Kyrkan, som ju inte var okänd med 

barndop, kunde erbjuda detta, och i takt med sin etablering i landet  tillförskansade den sig snart 

ensamrätten att stifta all civilrättslig lagar.
103

Resultatet blev att kyrkan kunde påtvinga alla nyfödda 

det kristna skírn.
104

 Odöpta barn medgavs inga civila rättigheter överhuvudtaget. Min källa till detta 

förhållande, K. Maurer framhåller att konsekvensen av skírn-lagarna blev en radikalt olika status för 

kristendöpta och hedningar, vilket i sin tur inom kort legitimerade först en negativ särbehandling av 

odöpta, snart förföljelse av de s.k. hedningarna. 

  

Kyrkans lagar som förbjöd en hedning att beträda området innanför kyrkans inhägnad, än mindre 

kyrkorummet, medförde att en kristen mamma fick begravas innanför kyrkomuren, medan hennes 

döda nyfödda barn fick begravas utanför kyrkogården
105

 hos andra odöpta s.k. hedningar. Kyrkan 

medgav visserligen nöddop, men bördan att föra i bevis att barnet var levandefödd och levde tills 

efter nöddopet ålades den nyförlösta modern och barnmorskan, som annars kunde vänta 

mordanklagelser. Konsekvensen  av kyrkans obönhörlighet i denna fråga var den direkta anledningen 

till att dopsbarn i Danmark ännu på 1600-talet avkläddes och nakna doppades ned i funten vatten, 

hållna av prästens egna händer, således att han kunde försäkra sig om att barnet var levande. Det 

kunde annars hända att kvinnorna bar fram en påbyltad vaxdocka till dopet, för att sedan lagligt 

kunna begrava sitt döda nyfödda barn i invigd jord.
106

 Neddoppning höll sig kvar i dansk lagstiftning 

tills på 1800-talet, fast bruket klingade av tidigare och ersattes av dop med ösning som det 

praktiseras idag.   

 

Barndopet under medeltiden tjänade således två ändamål. Den filosofiska dogmen om renandet från 

Arvssynden och var ett redskap i händerna på kyrkan som stiftade alla lagar och således kunde skilja 

hårt mellan döpta och odöpta i fråga om dessas rättigheter i både det timliga och det eviga. 

 

 

2.3.2.  Vattenösning och namngivningsceremonin i forn sed.
 
 

 

En viktig tröskelövergång markeras universellt med metaforen, rituell rening med vatten. 

Vattenritualen kan ha olika former: nedsänkning, bestänkning, överösning. Fenomenet lär vara vida 

spritt över världen
107

 och återfinns naturligt nog inte bara i judisk/kristen tradition.  Heliga 

vattenkällor har använts till ceremoniell rening inför eller som själva initieringen.
108

 Också barns  

initiering med vatten har funnits sedan tidigare. Ferguson exemplifierar detta med myten om 

gudinnan Thetis, som neddoppar sin lille dödliga son, Achilles, i floden Styx, för att skydda honom 

mot döden.
109

  

 

                                                 
103 Ibid. s. 77, 249. 
104 Då barnet, som också i forn sed, först blev ”en människa” vid dopet, ansågs dopsdagen långt länge viktigare än födelsedagen.  
105 Maurer, K. (1880), s. 23, 195. Kyrkliga diskussioner fördes till förmån för att icke-framfödda foster borde avlägsnas sin döda 

moders kropp för att begravas utanför kyrkogården 
106 Troels-Lund, T. (1914), Bd. VIII, s. 101-102. 
107 Ferguson, E. (2009), s. 25, 28, 55-56. 
108 Ferguson, E. (2009), s. 34. 
109 Ferguson, E. (2009), s. 36. 
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Ett vattenritual, som symboliserade ”ett före och ett efter”, en betydelsebärande övergång, gällde i 

hög grad Nordens Vattenösning & Namngivningsceremonin
110

 (V&N). De två delarna ingick i en 

oskiljaktig enhet, i motsättning till det kristna ritual ”skírn” som inte omfattade namngivning.
111

  

V&N-ceremonin var den ritual som tillerkände barnet rätten att leva, människorätt, samhällsstatus, 

samt alla de på den tiden ganska komplicerade civil- och arvsrättigheter
112

 med både matriarkala och 

patriarkala arvslinjer.  

 

Trots att källorna om de fornnordiska övergångsriterna är sparsamma,
113

 så finns det dock tillräckliga 

belägg för existensen av ett fornnordiskt vattenösningenritual för barn. Ritualet var påbjudet senast 

7-9 dagar efter barnets födelse. Oftast vidtogs vattenösningen omedelbart efter det att barnet fötts, 

vanligtvis utfört av modern eller barnmorskan. Fadern kunde också vattenösa och i kungliga familjer 

föredrog man således ofta en, helst högstående, manlig, till familjen närstående person, som öste 

vatten och gav barnet namn - gärna i vittnens närvaro.
114

 Ritualen förekommer i Rigsthula, Hávámal 

och Eddan.
115

 Berättelser här omhandler mestadels kungliga barn. Ett icke-vattenöst barn kunde, 

inom 7-9dagars gränsen, ännu sättas ut utan att detta klassades som mord.
116

 

 

Upplysningar om hur vattenösningsriten gick till, det vill säga om barnet doppades eller överöstes, 

om det funnits någon form av dopskål, funt eller källa osv. har jag inte kunnat hitta tillräcklig 

information om. Begreppet ”vattenösning” leder dock tanken mer i riktning av överösning, kanske 

bestänkning av barnet, än neddoppning i en djup skål. Den tidigare nämnda förkristna dopfunten från 

Istanbul från 5-600 fvt. på Ankara Museum kan möjligen ge vaga indikationer på en tidigare 

förkristen doppraktik, åtminstone i Medelhavsområdet, som då kyrkan i sin tur kan ha övertagit. 

 

Vattenösningen har påvisats ha ett intimt samband med allmän lagstiftning. Om ett sakralt innehåll 

också var förbundet med V&N-ceremonin står inte klart. Civilrättshistorikern K. Maurer
117

 uttrycker 

klart sitt val att avstå från en diskussion angående ett eventuellt förekommande religiöst innehåll i 

V&N-ceremonin. Hans avhandling rör enbart vattenösningens profana civilrättsliga sida, så som det 

kommer till uttryck i de nordalpinska, germanska folkgruppernas allra tidigaste lagtexter. Hans 

huvudsyfte gäller främst frågan om den samgermanska
118

  V&N-ceremonin av barn har uppstått med 

kristendomens barndop som förebild - eller tvärtom är en original fornnordisk företeelse med en helt 

egen tolkningsram. Hans konklusion är att V&N-ceremonin har ett originalt nordiskt ursprung. I den 

mån det finns en ömsesidig påverkan  går denna snarare från den germanska traditionen till den 

kristna. Kyrkan tog med största sannolikhet över en befintlig tradition.
119

  

                                                 
110 iósu vatn , ausa vatn á, verpa vatn á är de använda uttrycken. Näsström B.-M. (2002).  Maurer, K. (1880), s. 6, 178. 
111 Näsström, B-M, (2002). 
112 Maurer, K. (1880), s.3-81. Ett exempel på hur svårutredda frågan kunde bli pga. intressenterna: dog modern i förlossningen och det 

snabbt vattenöste barnet också dog, var det frågan om vem av de två som dog först. Dog barnet efter modern ärvde moderns släkt 

barnets modersarv. Dog barnet först och modern sen, gick kvinnans arv till mannen. Ett dödfödd eller  icke-vattenöst barn hade inga 

rättigheter i döden. 
113 Näsström, B-M. (2002). 
114 Maurer, K. (1880).  Näsström, B-M, (2002). 
115 Rigstula, Hávámal och Eddan: Rigstula (av både Amma och Eddas barn), i Den Högas Tal, i Ragnar Lodbrok och Grim Lodinkin 

krönikor, Gudruns saga, Egil Skalle-Grimssons, Njals saga, Halvdan Svartas, Håkon d. Godes historia, Olav Tryggvessons och i 

Harald Hårfagers historia. 
116 Maurer, K. (1880),  s. 6, 13.  
117 Maurer, K. (1880),  s. 3-81.  
118 De i K. Maurers avhandlingen bahandlade lagarna: Sverige: Gotland, Västgötalagen, Östgötalagen, Uppland, Södermanland, 

Westmanland, Hälsingland, Småland, Björköarätten, Visby Stadslag, m.fl. Danmark: Kong Magnus Eriksens Lag, Danske 

provinslagar: Skånes Lov, Kong Eriks Sjællandske Lov, Jydske Lov, Kong Chr V Lov, m.fl. Norge: Kristen Lag för Vikinlandet, 

Kristen Lag för Höglandet, Norske Lov, Guletingsloven, m.fl. Sydgermanske Lagar: Niederdeutschen Rechten, Frisiske, Angelsaxiske, 

Mitteldeutsche Recht, Salfrankenske Lag, Ripu-arische Franken,  Thüringen, Oberdeutsche (Allemannische Volksrecht), 

Langobardische Gesetze, Burgundische dvs.  Ostgotisch och Westgotische (Visigoter) gesetzbuch, m.fl. 
119 Maurer, K. (1880), s. 77.  
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KAPITEL 3  DISKUSSION  
 

3.1.         Diskussion av objektet, dopfunten, motiv, tolkning och funktion  
 

Uppsatsens huvudfråga är vilka belägg som kan finnas för att 1100-talsfunten i Vester Egede kan ses 

som en representant för en synkretism mellan det fornnordiska och det nya kristna. Frågan är en 

svårfångad ”fisk” i och med att så lite forskning finns att tillgå både från och om den aktuella tiden, 

dvs. 1100-talets kyrkliga Danmark, och om motiv och riter i sig. Jag ville därför göra nätet så 

finmaskigt som möjligt genom att se på funten utifrån flera perspektiv: objekt, motiv, tolkning och 

bruk i både kristen och förkristen miljö. Jag ville se om jag kunde komma på spåret av om 

symboliken eller objektet i sig skulle ha förkristna rötter eller kanske rent av vara ett objekt från forn 

sed tid, vilket det synnerligen ”okristna” motivet, åtminstone från ett traditionellt kyrkligt perspektiv 

sett, gett upphov till mina misstanker om.  
 

Varken i Danmark eller i Norden har ett föremål påträffats, som uppges vara en dopfunt 

härstammande från förkristen tid. Från Turkiet däremot fick jag nys om en sådans existens, daterad 

till 5-600 år före Kristus. Om denna upplysning är korrekt är det ett synnerligen säreget objekt. 

Samtidigt kan man säkerligen utgå ifrån att finns det en dopfunt i Ankara redan från kanske 600f.v.t. 

då finns det säkerligen fler från perioden 600 f.v.t till 300 e.v.t.  

 

I stort sett allt textuellt material jag kommit över i frågan, liksom den allmänna uppfattningen i 

frågan, har på ett självklart sätt utgått ifrån att barndop i en dopfunt är en helgjuten och originell 

kristen praktik utan förkristna föregångare. Detta kan nu i och med den turkiska dopfunten 

ifrågasättas och vidare forskning som skulle kunna söka svar på om barndop med en dopfunt var en 

praktik som togs upp av den tidiga kyrkan runt Medelhavet vid omkring 300-talet med en förkristen 

praktik som förebild. Det scenario som fanns i Danmark med en juridisk tungviktare som 

vattenösning/namngivning, som kan ha existerat utan någon metafysisk aspekt, utan varit en  

bindande handling enbart i den fysiska världen, skulle möjligen också kunnat vara det som låg 

bakom det kristna dopet i Medelhavsområdet på  2-300talet och ha spelat kyrkan i händerna som det 

skedde i Danmark. Inga undersökningar har mig veterligen gjorts i den riktningen. Inget av mitt 

material reflekterar annat än inom-kristna, teologiskt funtad bakgrund för införandet av det kristna 

barndopet. Frågan varför barndop överhuvudtaget kom på tal vid Medelhavet på 2-300-talet har ännu 

inte fått ett förklarande svar. 

 

En eventuell stadfästning av förkristna funtar överhuvudtaget skulle kunna öppna en diskussion om 

de gamla funtarna i Norden som är bevarade tills idag. Man kan säga att Vester Egedefunten inte i 

sin fysiska form, uthuggen i en monolit med denna form, nödvändigtvis i första hand misstänks vara 

från hedenhös, men jag har under undersökningens gång stött på andra dopfuntar som ger 

synnerligen uråldriga intryck och inte liknar något vi förknippar med vanliga dopfuntar. Jag skall 

inte gå in på dessa då detta ligger utanför ramen, bara nämna att ytterst ovanliga design på dopfunter 

i danska kyrkor faktiskt uppträder. Ingen dansk dopfunt har man velat datera till före kristendomens 

ankomst. Och som nämnt i uppsatsen verkar inte heller trädopfuntarna  ha daterats med andra 

metoder än vad man tror sig kunnat gissa sig fram till, utifrån kunskap om kristendomens ankomst 

till Norden. Jag vill med denna uppsats gärna bidra till att öppna en fortsatt diskussion om ifall 

dopfuntar, som både objekt och begrepp, kan ha avsevärt äldre tillkomsthistoria. 

 

Till diskussionen hör också det faktum att Nordens trädopfuntar anses ha föregått stendopfuntarna. 

Jag har inte kunnat genomskåda vad detta påstående bygger på. Betyder den uttalade förmodningen 

att trädopfunter kan ha funnits parallellt i tid med stendopfuntar, kanske ganska långt fram i tiden, 

underförstådd tills den enskilda kyrkan fick råd med en stendopfunt? Trädopfuntarna med deras 
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ibland extravaganta ornamentering verkar dock inte tala något tyst språk om, att man fick nöja sig 

med en billig trädopfunt tills man fick råd med en i sten. Frågan till förmodandet skulle också kunna 

vinklas således att det i kristendomens början nästan uteslutande fanns trädopfuntar och först i senare  

tid började stenfuntarna tillverkas. Mot detta talar att stendopfuntar av Vester Egedetypen antas ha 

tillkommit samtidigt med att kyrkan byggdes och just denna kyrka i Vester Egede på Själland, var ett 

av de tidigaste kyrkobyggen i landet. Mot den bakgrunden blir det svårt att få föreställningen om att 

trädopfunter som föregick stendopfuntar att hänga ihop.  

    

Jag vill fortsätta lite med trädopfuntarna och försöksvis lägga fram tanken att dessa skulle kunna 

knytas till norden gamla stavkyrkor eller vad de tidigare kan ha varit, fornnordiska stavtempel.  

 

Spekulationer gör gällande att trädopfuntar med sina utsökt rika ormslingrande motiv, vilka enligt 

arkeologen Grundberg lika gärna skulle knytas till kvädet om Gunnar i Ormgropen som till en 

Kristus i nordisk tappning. Motivet med Gunnar i Ormgropen från Völsungasagan och 

ornamenteringensstilen i sig skulle kunna knytas till de gamla stavkyrkorna, i vilka just Sigurdkvädet 

spelar en så central roll. Arkeologen C. Fabechs forskning antyder att ett radikalt nytt bruk av 

kultplats ägde rum under folkvandringstid och var etablerat omkring 500-talet. Vid denna tid hade et 

krigiskt elitfolk med en pyramidformad samhällsstruktur etablerat sig. De gamla kultcentra, 

våtmarkernas offerplatser, flyttades vid denna tid till godsägarnas egna ägor, där nu tempel inreddes. 

När kristendomen kom 500 år senare omvandlades dessa smidigt till kyrkor, eller nya byggdes på 

samma plats. Dt är värd att komma ihåg att stavkyrkorna inte hade kontinentala förlagor, utan verkar 

vara unikt  skandinaviska till sitt ursprung. Om en dopfunt skulle visa sig både, med till buds stående 

metoder, kunna dateras till förkristen tid, och framvisa ett motiv som kan beläggas föreställa 

Völsungasagans Gunnar i Ormgropen (förutom den erkända generella avsaknaden av identifierbara 

traditionella kristna symboler), och vidare därtill visar sig kunna bindas till stavtemplen, där också 

motiv som Völsungasagan innehar central plats, skulle detta kunna visa på att trädopfuntars 

användning innan kristendomens ankomst. Funtarna skulle då kunna utgöra en egen parallell till de 

stavtemplens omvandling till kyrkor (stavkyrkorna).  

 

I motsatt fall, om trädopfuntarna är rent kristna fenomen, har de antingen tillverkats i fornnordisk stil 

med voluminösa ormar som slingrar sig runt Kristus på korset vilket i sig kanske inte är helt vanligt 

när man ser på andra dopfuntar – eller i annat fall ter det sig absurd att tillverka dopfuntar med så 

rika hedniska ornamenteringar, som den gamla älskade Völsungasagan, i den unga kristna tiden i 

Norden, där kyrkan gjorde sig känt för att med alla medel förfölja och försöka utrota det, den såg 

som hedniskt.   

 

Ett svar på hur det förhöll sig med de tidiga dopfuntarna i trä eller sten och deras ursprung får lämnas 

i vila tills vidare arkeologisk forskning har fler resultat.  

 

Med tanke på den turkiska dopfunten från 5-600 f.v.t. och om i Norden trädopfuntar i framtiden kan 

beläggas höra ihop med stavtemplen kan detta ge indikationer på att en praxis med dopfuntar kan ha 

varit ett etablerat fenomen både i Norden som på kontinenten. Detta skulle kunna ge ledtrådar till att 

elitkrigarfolket som kom hit tagit med sig traditionen med dopfunt från Mindre Asien. Jag är 

medveten om att detta är mycket tunnbenta spekulationer än så länge och fortfarande en mycket 

kontroversiell i hur hög grad man kan och bör fästa förtroende för Snorris och Dudos redogörelser 

och andras bl.a. arkeologiska undersökningars antydanden om att krigarfolket med asarna kom från 

Asien. 
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Jag vill avsluta diskussionen om dopfuntarna med att konstatera att förekomsten av ett fenomen som 

en förkristen dopfunt kan inte uteslutas fullständigt. Jag har velat öppna en dörr på glänt i avvaktan 

på ytterligare arkeologisk forskning. 

 

I frågan om det fornnordiska vatten & namngivningsritual som bevisligen fanns vid kristendomens 

övertag kan följande diskuteras.  

 

Vattenösningen vilade som omtalat på en synnerligen tung juridisk grund i och med att barnet 

accepterades i familjen och samhället och erhöll all civilrättsligt skydd och rättigheter och inte längre 

kunde sättas ur. Ordet Vattenösning leder inte i första hand tanken till något, i medeltidskyrkans 

mening, neddoppande i ett kärl, utan mer i riktning av ett ösnings- eller bestänkningsritual. Vi vet 

inget om hur vattenösningsritualen egentligen gick till, men skulle det en dag visa sig att 

trädopfunten hör hemma i stavtemplen och att ett vattenösningsritual försiggick där, kan det ju ha 

varit ösning, bestänkning eller neddoppning som varit praxis. Detta skulle ha underlättat ytterligare 

för kyrkans tradition, att familjen gick till en helig plats/templet utanför hemmet för att fullgöra 

vattenritualet. Kyrkans senare benämning dopfuntar referenser som bekant till vattenkällor, fons eller 

funt, leder i sig tanken till en ursprunglig ceremoni vid ett vattendrag i naturen, borta från hemmet. I 

övrigt känns tanken närliggande att det förkristna ritualet byggde på en institutionalisering av det en 

nyförlöst mamma självmant gör, när hon sett och accepterat sitt nyfödda barn: hon tvättar det, ger det 

ett namn - och tar det till sig. Denna naturbetingade handling visar att barnet har tagits emot. Maurer 

avböjer envar diskussion om vattenösningens eventuella religiösa sida. Hans ärende är de tidigt 

nedskrivna landskapslagarna omkring barnet upptagande i samhället. Praktiken, vattenösning och 

namngivning, var väl etablerade, hävdvunnen och  ofta nedskriven. Ingen information har 

framkommit om en religiös sida tillhörande ritualet. Det ter sig därför inte orimligt att tänka sig, att 

ritualet fram för allt hade en helt pragmatisk grund. Den förkristna religionen, asatron, förhöll sig 

inte överdrivit till ett osynligt parallellt transcendent universum när det gällde nyfödda. Enbart när 

det gällde att dö på valen med heder och upptas i Valhal kom det transcendenta i fråga som en 

verklighet att förhålla sig till. Vanernas moder jordförankrade tro hanterar inte med nödvändighet 

utomvärldsliga frågor. 

 

Till Maurers undersökning omkring dop- och vattenösningspraktiken vill jag göra vissa invändningar 

när det gäller hans konklusion att i den mån någon ömsesidig påverkan skett, så går riktningen från 

vattenösning till skírn, inte tvärtom.  

 

Jag vill peka på att trots detta konstaterande, så fanns ju bevisligen barndopet söderut på kontinenten 

sedan redan 600 år tillbaka, när kristendomen etablerade sig i Danmark på 1000-talet, och kunde väl 

därför utan vidare ha implementerats i det nykristnade Danmark av munkar och missionärer. Den 

tvingande civilrättsliga karaktären som den fornnordiska vattenösningen hade, kan å ena sidan ha 

tvingat kyrkan att införa ett liknande ritual för att undvika ett juridiskt vakuum, eller alternativt, så 

passade det befintliga vattenösningsritualet som hand i handske  och kunde underlättade för kyrkan 

att introducera sin doppraktik.  

 

Kontinuiteten av vattenritualet, skírn som avlöste vattenösning, båda två befästa med civilrättslig 

innebörd och den kristna ytterligare med ett belagt religiöst innehåll, kan således å ena sidan ses som 

en synkretistisk sammanlänkning betingad av samhällsnödvändighet. Å andra sidan fanns i den 

nykomna kristna tron, ett etablerat vattenritual, dopet, vars existens var oberoende av det nordiska, 

men som, skulle det visa sig, passade perfekt som ersättare. Frågan som jag diskuterade ovan 

återstår, om kristendomens införande av barndop i Medelhavsområdet i grunden bottnade i liknande 

civilrättsliga lagar som fanns i Danmark.  

  



32 

 

Därför är det rimligt att här enbart göra gällande att en synkretism vad angår vattenritual är fullt 

möjlig, både vad angår den tidiga kyrkan i Medelhavsområdet, såväl som i Danmark flera sekler 

senare, men förhållandet har inte entydigt kunnat beläggas. 

 

Jag vill nu övergå till Luxuria-motivet. Förlagan till grundmotivet: kvinna ammandes två ormar/djur 

har Adhémars forskning visat på är ett av kyrkans övertagande av den antika ikonen Terra Mater. 

Terra Mater är bara ett exempel av många på kyrkans övertagande av tidigare ikoner. Då namnet 

TERRA till och med har påvisats ingraverad på motivet i tidiga kristna kontexter fäster jag tillit till 

Adhemars arbete. Schablonmässigt kan således Vester Egedes Luxuria framstå också som en Terra 

Mater.  

 

Emedan motivet på kontinenten är vida känt har inte Moder Jord-ikonens nordiska rötter kunnat 

beläggas. Terra Mater som Jordens Moder ingår som bekant inte som ett aktivt element i 

vikingatidens asatro. Om de antydningar som finns i nyare arkeologiskt material skulle visa sig 

korrekta, att asatron är ett relativt sett nyare fenomen i Norden, som ersatte en tidigare religion med 

närmare förbindelse till Moder Jord-tanken, exemplifierad av Nerthus-berättelserna, så är det möjligt 

att vikingatron i sig skymmer för ett sådant tidigare Moder Jord-komplex i Norden hos, allmänt dock 

med reservation benämnt, vanerna. Trosåskådningar och symboler lever som bekant vidare i 

enklaver av olika slag genom långa tider efter en ny tros införande. Moder Jord-motivet kan därför 

ha varit känt och förstått eller underförstått i Norden. De förkristna människor kan ha varit familjära 

med tangerande symbolkomplex, som exempelvis kvinna-orm-motiv. Alternativt kan motivet ha 

varit känt genom exempelvis det påvisade romerska inflytande under folkvandringstiden. Att Terra 

Mater inte har påträffats arkeologiskt eller som begrepp betyder inte nödvändigtvis att det inte 

existerat.  

 

Då det går inte att utifrån det undersökte materialet att fastställa hur det förhöll sig med motivet 

Moder Jord. Det verkar därför så här långt, mest rimligt att föreställa sig att Luxuriaikonen med sin 

antika förlaga har förts med kristendomen till 1100-talets Danmark. 

 

När det gäller tolkningen och förståelsen av Moder Jord-ikonen har den ny tro upptagit ikoner som 

haft centrala platser i den gamla tron. Tolkningen av de två ikonerna, Moder Jord och 

Dödssynderskan, ter sig omedelbart väsensskilda. Den livgivande, all-närande Modern, Moder Jord, 

å ena sidan och den promiskuösa Dödssynderskan, förvisad till evigt straff å andra sidan. Deras 

implicita symbolspråk kontrasterar således: Jorden och Helvetet, Livgivare och Dödbringare, 

Tillitsväckande och Avskräckande. De två tycks vara varandras totala motpoler. Tolkningen tycks 

komma till uttryck i en fullständig upp-och-ned-vändning av symbolinnehåll som resulterat i en 

tolkning av den forna ikonen till sin diametrala motsats. Detta ger utmärkt mening i synkretistisk 

tankegång att ny- och omförklara någon central ikon. 

 

Det verkar dock också finnas vissa rättframma tolkningslinjer, där ikonerna verkar dela 

tolkningselement. 

 

Ett tolkningselement, av definitiv karaktär, har de båda ikonerna gemensamt. De är förenade i 

symbolbegreppet: det absoluta och kategoriska fenomenet, evighet. Den eviga och oavlåtliga 

livföderskan, och den till evigt dödsstraff fördömda.  

 

Ett annat tolkningselement som kan framhållas för dem bägge är det sexuella. Den evigt, nyfödande 

moderns underförstådda beroende av en evig, oupphörlig förening med det maskulina. Emedan just 

denna livets grundförutsättning, den sexuella föreningens nödvändighet for all jordisk nyfödelse, 

utifrån kyrkans läror sågs som syndig och åtminstonen utanför äktenskapets ramar förbjuden. 
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Ett sista tolkningselement som de två ikoner delar åtminstone i en dualistisk tankevärld som består 

av underförstådda motsättningar. Det är begreppet kärlek och motsättningen hat. Det man inte älskar, 

det hatar man och vise versa. Terra Mater var enligt Adhémar en av antikens mest älskade ikoner, 

förstådd som kärleken till Jorden. I Luxurians gestalt kan man antagligen skönja en avsiktlig 

intention att vända fokus från det mest älskade, nämligen jorden och det jordiska, kroppens hem, till 

det mest älskade himmelska, själens hem. Kärlek till själen och himlen innebar, i dualistiskt 

tankegång, automatiskt ett hat till den fysiska världen och kroppen. I denna mening och tolkning kan 

ikonen Terra Mater, jordens moder, ha befunnits användbar som illustration till det fysiska som 

människan skulle vända ryggen, för att helt kunna älska det himmelska. Dessa absoluta aspekter i 

tolkningen av de två ikoner förenar dem och kan var de som gjort synkretistiskt bruk av den gamla 

Terran möjlig i den nya tron. 

 

 

3.2.  Stenhuggarens idé  
 

En underfråga för uppsatsen var vad den gamla stenmästaren egentligen tänkte på när han vände 

upp-och–ner på det hela. Vems var idén? Hans egen, eller beställarens och finansiärens? Det verkar 

som vi kan komma ett svar åtminstone lite grand på spåren, trots de vaga spår som kan tyckas finnas.  

 

I fråga om idén kan vara beställarens och finansiärens, dvs. ha utgått från stiftet Hamburg-Bremen 

kan man nog förutsätta att dessa män har varit nog så välbekanta med Luxuriamotivet, sådant det 

förekom på kontinenten. En så originell idé, som att vända upp-och-ner på Luxurian och använda 

hennes sköte som dopfunt torde nog inte rimligen kan ha kommit från detta håll. 

 

Att ritningen till funten skulle vara en inhemsk beställares och finansiärs idé, dvs. den nykristnade, 

lokala stormannens, är naturligtvis en möjlighet, men förefaller inte övertygande. En storman skulle 

antingen ha känt bättre till motivet, om han varit en berest och ivrig kristen, alternativt skulle han 

inte  alls som nydöpt viking varit förankrad i traditionell kristen symbolik i så hög grad att han 

kunnat ge dessa anvisningar till funten. 

 

Kringresande utländska stenhuggare hade med största sannolikhet ännu inte infunnit sig i Danmark 

vid 1100-talets början och, när de väl anlände, har de säkerligen varit väl skolade i kontinentala 

romanska Luxuriamotiv, så att de inte skulle kunnat komma på denna idé. I övrigt skulle en 

stenhuggare, enligt Weir & Jerman,
120

 ändå aldrig haft fria händer föra egna idéer ut i livet och få 

betalt för konst som huvudmännen inte gett direktiv till. Trots detta skriver Mackeprang, att 

hantverkaren, pga. motivets helt unika utformning, antagligen var av lokal härstamning. De lokala 

stenhuggarna var vid denna tid ännu skolade inom genren för runstensornamentering, och använda 

denne skolning när de övergick till stenarbeten inom kyrkokonsten. Hur mycket kan dessa gamla 

stenmästare ha vetat om kristen symbolik, hur noga var de med den,
121

 och vad betydde den för dem?  

 

Jag leds till tanken att den gamla stenmästaren kan ha fått, de i hans föreställningsvärld säkert ganska 

motstridande direktiven, kanske enbart i muntlig form, utan någon ritad förlaga: att tillverka en 

Luxuria eller Moder Jord ammandes två vilda djur, samtidigt som dopskålen skulle förmedla den 

omtalade foveasymboliken. För att få ihop dessa svårförenliga direktiv kan han måhända innovativt 

ha vänt upp-och-ner på hela härligheten, som, utan att han därmed kunna sägas ha frångått 

anvisningarna, blev en färdig produkt som aldrig tidigare skådats, men som likväl på ett finstämt sätt 

                                                 
120 Weir, A. & Jerman, J. (1993), s. 20. 
121 Mackeprang, M. (1941), s. 83. 
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bann både symbolerna och symbolvärldarna samman på ett överraskande och rättframt sätt, som 

antagligen gav mening både för de bildade kristna likväl som för honom själv och de lokala 

församlingsborna utifrån de deras tidigare kända symbolspråk. 

 

 

KAPITEL 4 SLUTSATSER  
 

För att undersöka om Vester Egedes dopfunt kan ses som en representant för ett synkretistiskt 

fenomen i övergångstiden mellan den fornnordiska tron och kristendomen på tidigt 1100-tal, har jag 

undersökt funten utifrån tre aspekter: objektet, motivet och tolkningen, samt funktionen.  

 

Om objektet, dopfunt för barndopceremonier, har existerat i fornnordiskt sammanhang har jag inte 

kunnat belägga, då spåren  på nuvarande tidspunkt är vaga, trots att indikationer finns. Arkeologisk 

forskning omkring exempelvis datering av funtar med arkeologiska metoder, deras eventuella 

samhörighet med stavkyrkorna och dopfuntars allmänna förkristna utbredelse på kontinenten skulle 

kunna ge större klarhet i frågan om existens, tillverkningstid och ornamenteringens kontext. Med en 

kartläggning av existensen av kontinentala förkristna dopfuntar, typ den turkiska, skulle öppna 

frågan om anledningen till det kristna dopets införande i en vidare kontext, t.ex. juridisk. 

 

Vattenritualets förekomst i både den fornnordiska och den kristna kontexten är väl belagt. Kyrkan 

fortsatte i en obruten kontinuitet med barndop som ersatte den tidigare forn seds vattenösning.  

Anledningen till att kyrkan ersatte vattenösning med dop kan vara betingat antingen av den då lokalt 

gällande nordiska lagstiftningens utformning, eller av att kyrkan, när den kom till Danmark, redan 

hade ett etablerat barndop, eller en för kyrkan behändig kombination av de båda anledningarna. 

Frågan öppnades ommotsvarande förhållande kunde gälla barndopets införande på kontinenten flera 

sekler tidigare.  

 

Motivet Luxuria som finns i Vester Egede kyrka är utförd i den tidiga romanska stilen visar ännu en 

frodig kvinnlig gestaltning, som ligger tätt intill den förkristna gestaltningen av Moder Jord. Att det 

skett ett övertagande av Terra Mater som förvandlats till Luxuria i Kyrkans regi är tillfredsställande 

belagt av forskare. Luxurian förvandskar med tiden Moder Jords attribut och kommer att symbolisera 

bortvändhet från det jordiska och kroppsliga för att understryka den nya kyrkans idé om den mer 

betydelsefulla, extraterriala andlig verkligheten, där Terra Mater symboliserade tillgivenhet och 

tacksamhet till det jordiska. 

  

Moder Jord ikonen har inte kunnat beläggas som aktivt förekommande i Norden vid kristendomens 

ankomst på 1100-talet. Symbolkomplexet med kvinnan och ormarna som kan beläggas finnas kan ha 

rötter i en äldre mer jord-orienterad religion som kan ha funnits tidigare. Kvinna-orm-symbol- 

komplexet kan därför ännu ha förståtts av människor på 1100-talet.  

 

Sammankoppling mellan Luxuria/Moder Jord-ikonen och foveasymboliken är antagligen den 

hårdaste nöten att knäcka. I kristen kontext och utifrån den kristna grundterminologin kan Vester 

Egedefuntens ammande och födande kvinna inte förmås att ge en logisk stringent och symbolisk 

mening, utan måste i stället tänkas som en sammanfogning av två helt separata symbolkomplex. 

Dödssynden Luxuria med allt det hon står för å ena sidan och en fovea-terminologi som talar om 

nyfödelse, men inte kopplar födelse och livgivande till kvinnokönet, å andra sidan. Livmoder-

terminologin omkring dopskålen är i sig en svårbegriplig symbolskapelse utifrån all mänsklig 

erfarenhet. I förkristen symbolik ger sammankopplingen av den all-närande Moder Jord med det 

allfödande och livgivande skötet däremot en alldeles utmärkt och fullt förstålig mening 

symbolspråkligt. Denna fina symbolöverensstämmelse mellan den ammande Moder Jord-ikonen och 
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hennes livgivande livmoder till trots så bör nog sammankopplingen av de två motiven, Luxurian och 

fovean, tänkas ha tillkommit i kristen tid i all sin inkongruens och inte vara hemmahörande i varken 

det fornnordiska eller det kontinentala antika. 

 

Konklusionen blir att Vester Egedefunten inom enbart vissa aspekter kan beläggas vara ett uttryck 

för synkretism mellan den fornnordiska och den kristna ikonografin. Belägg har i högra grad kunnat 

finnas på den samtida kontinentala nivån, än på den 1100-tals nordiska. 

 

Min hypotes har därför generellt sedd inte kunnat stödjas. Vester Egedefuntens motiv kan inte 

entydigt beläggas vara ett synkretistiskt fenomen i skarvtiden på 1100-talet mellan en gammal och en 

ny tro. Funten har med all sannolikhet verkligen tillkommit vid 1100-talets början i samband med 

kyrkobygget. Och varken funtens symbolik eller funktion i en tidigare fornnordisk kontext har 

kunnat beläggas med någon otvetydig övertygelse.  

 

Dopfuntens motiv som i en kristen kontext ställer till avsevärda problem för tolkningen och 

innebörden av den, kan jag inte ge en bättre förklaringe än att den består av en sammanfogning av 

två helt separata symbolkomplex och inte har någon logisk helhetsförklaring.  

 

Min uppgift har i stället kanske kunnat bidra med en del frågeställningar i väntan på kommande 

forsknings lantvinningar.  
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BILAGA 1 

BRITA HAUGENS BERÄTTELSE 

Arketypiskt och mytiskt kan barndopet förstås som en ritual med det lilla nya barnet i huvudrollen, 

gudmoder och prästen som aktörer, medan föräldrarna enbart intar rollen som iakttagare och 

mottagare av ritualets budskap. De ser passivt på från första parkett. Dopet är alltså en ritual som 

utspelas för föräldrarna. I symbolisk form behöver nämligen de nyblivna föräldrarna komma till 

insikt om och förstå livets stora hemlighet: den att deras lilla barn inte tillhör dem som deras 

egendom, utan barnet tillhör något mycket större än sina bristfälliga jordiska föräldrar - som ytterst 

kan dö bort och försvinna.  

Barnet tillhör Moder Jord och Fader Himmel. Barnet ägs av ingen, det tillhör evigheten.  

 

Gudmodern, som bär fram barnet, representerar således Moder Jord och prästen Fader Himmel. 

Samtalet förs mellan dessa två och de tydliggör budskapet om barnets sanna tillhörs förhållande 

genom att barnet återigen föds denna gång ur Moder Jords eget sköte, som flödar med heligt vatten, 

strömmande upp i dopfunten från den levande källa gamla funtar ofta stod direkt på. Gudmodern tar 

emot barnet som Jordemodern
122

 gjorde när mamman förlöstes. Gud Fader tecknar därnäst sitt märke 

över barnets panna, och hjärta för att visa at han erkänner barnet som sitt och välsignar det med 

orden: ”…bevare din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid!”
123

  

Fortfarande används i Den danske Folkekirke denna fras: ”din utgång och din ingång” för att visa på 

att barnets ursprung och hem är evigheten; det går således ur evigheten (och in i tiden), för att sedan 

vid livets slut åter gå in i evigheten, där det hör hemma. Förankrade i tiden som vi är skulle vi nog ha 

kastat om orden och välsignat barnets ingång och utgång. Men detta är hela poängen med 

dopceremonin att synliggöra och förtydliga barnets rätta släktsförhållande som tillhörande det eviga. 

Föräldrarna har fått gåvan att skydda och hjälpa barnet att bli hemmastadd i det timliga och rusta det 

för att leva sitt liv på jorden.  

Med det underjordiska källvattnet vällande upp i sten funten, representerar därför detta jordens äldsta 

material Moder Jord och det livgivande feminina. Det skyddande maskuline finner man i gamla 

kyrkors vapenhus i, ibland i nästan manshöga, sten fallosar som vaktar vid moderrummets (kyrkans) 

ingång. 

  

                                                 
122 Det gamla ordet för barnmorska är ordet Jordemorsom fortfarande används i Danmark. 
123 Den danske Folkekirkes Dåbsritual, Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 

”Præsten lægger hånden på den døbtes hoved og siger: Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader,som nu har genfødt dig ved 

vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv! Han bevare din udgang og 

indgang fra nu og til evig tid! Amen. 

http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Ortografi/trema?highlight=%C3%A4
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Kunsth%C3%A5ndv%C3%A6rk_og_design/Kirkeinventar/d%C3%B8befont
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Kunsth%C3%A5ndv%C3%A6rk_og_design/Kirkeinventar/d%C3%B8befont
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BILAGA 2  
150219 
Kære Kirsten 
  
Med hensyn til dåbefonten som en livmoder, så skal det ikke ses bogstaveligt, men netop billedligt. 
Gud har jo ikke et køn som sådan – i vores forstand. 
Vi kan kun tale om Gud i billeder, i musik, i kunst, og det er kun antydninger. 
Da Han er al livs ophav, er det oplagt også at bruge et livmoderbillede. 
I det gamle Testamente kan vi finde nogle ganske pragtfulde tekster. 
I salme 103 kan vi i den danske oversættelse kun få øje på faderbilledet, men det er lidt snyd. 
Gud er barmhjertig mod sine børn som en far, kan vi sige. Men på hebraisk står der faktisk, at Gud har 
”livmoder” for dem. 
  
I Esajas’ bog kap.49 står der: 
Glemmer en kvinde sit diende barn? 
Glemmer en mor det barn, hun fødte? 
  
Og Gud glemmer altså slet ikke!!! Gud er endnu mere mor end en jordisk mor. 
  
Gud er altid mere end vore begreber. Døbefonten som livmoder er derfor så at sige et billede af Guds 
livmoder, og hverken Evas eller Marias eller andre jordiske kvinders, 
om end vi typisk blander de forskellige typologier sammen, sådan at der er flere lag i samme billede eller 
symbol. Der opstår en fortætning, hvor det kan 
være meget svært at adskille tingene fra hinanden. 
  
Ånden – ”Ruach” er på hebraisk hunkøn. 
  
Hvis jeg skal skrive mere om det, ender det med at blive en afhandling! Så jeg tror, jeg stopper her, og så 
håber jeg, at du kan bruge det til dine videre tanker.  
Lone Nyeng 
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BILAGA 3    -   BILDER – Alla foton från Danmark är mina egna. De turkiska funtarna har 

jag mot betalning erhållit rätt att publicera. 

 

  

VESTER EGEDE, DANMARK,    150313 

               
                                        6576 

 

 

 

                             
6569               6523 

Vester Egede kirke, inuti. 

Dopfunten står längst fram till vänster. 
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                                                       6550                6556 Från sidan 

     

 

 

                   

 

                                                    6525   6532  Hennes tår uppåt. 

 

 

 

  6559 Ansiktet 
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BRÅBY KIRKE – Grannsocken till Vester Egede 

 

                                      
 

                   6577                                 6580   Från andra sidan 

 

 

                                           
 

6581 Framifrån                                       6586       

 

 

                         
              

           6588 Detalj                    6599 Spår av bemålning 
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DOPFUNTEN från Istanbul, 5-600 f.v.t. ANKARA MUSEUM 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

150112. Dear Kirsten Brunsgaard Clausen, We have photos of one font baptism dated 5-6. B.C., Inventory number 2660, 

red  porphyry height 75 cm., place of foundling: Istanbul (Taskasap), date of foundling: 1912.    

You can find two photos at the attachment. İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ, Cankurtaran Mah.Alemdar Cad. Osman 
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