
En trädopfunt från 1300-talets Uppsala, 
eller - var låg Sankta Maria kyrka 1221? 

JOHANANUND 

Det finns i Upplandsmuseets 
samlingar ett föremål som är till 
synes oansenligt, men som ändå 
kan vara bland de märkligaste 
(fig 1). Det är en ca 0,7 meter hög 
trätingest huggen och snidad 
i furu1, och den påträffades 1962 eller 
1963 i den västra delen av Stora Torget 
i centrala Uppsala (fig 2). Den är tolv
sidigt vertikalt avfasad med kannelyrer 
och bågdekor på övre delen, och ovan
sidan är skålad samt bär spår av eld. 
Eldbehandlingen är ett sätt att göra 
träet mindre känsligt för fukt. Med 
all sannolikhet är föremålet en dop
funt - eller rättare sagt den undre 
del som utgör fundament för 
vattenbehållaren - cuppan, som 
var gjord av metall eller sten. 

Figur 1. 
Trädopfunten 

från Uppsala. 
Den tillverkades 

under något av 
1300-talets första 

årtionden men hamnade 
av någon anledning 

1 i jorden och återfanns 
först under 1960-talet. 
Cuppan saknas. Den 
var sannolikt tillverkad 

av metall eller sten. 
Foto: Upplandsmuseet. 
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Figur2 . Uppsala med fyndplatsen för trädopfunten, markerad med en stjärna(*). Bild: Johan Anund. 

Dopfuntar av trä? 

Man antar att antalet trädopfuntar har 
varit stort i Norden, men nu finns mycket 
få av dessa funtar kvar. I Sverige finns 
troligen fem stycken från medeltiden, i 
Norge och Finland sannolikt sex respek
tive sju stycken (fig 3-6).2 Det finns inga 
kända exempel från Danmark eller 
Island.3 Man räknar med att träkärl 
började användas för dop åtminstone så 

tidigt som under 400-talet i Europa då 
man alltmer övergav seden att döpa ut
omhus i vattendrag. Trädopfuntar nämns 
i källor från 500-talet och användes sen 
i norra Europa under stora delar av 
medeltiden, trots att redan det kyrkliga 
konciliet i Lerida år 524 föreslog att fun
tar skulle vara av sten.4 

Inledningsvis hade endast biskopar 
rätt att förrätta dop i Sverige. Något senare 
men innan sockenkyrkorna tog över upp-
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giften fick vissa få kyrkor, sannolikt 
häradskyrkorna, doprätt. Ett antal medel
tida källor - texter och olika typer av 
bilder - berättar om tidig- eller högmedel
tida dopceremonier där träkärl används. 
Det kunde röra sig om stora tunnor, spe
cialtillverkade för ändamålet eller sekun
däranvända vintunnor, och ibland grävdes 
träkärlen ned i marken för att underlätta 
dophandlingen. Det finns bevarade trä
dopfuntar av flera konstruktionstekniska 
typer, såsom laggkärl, stavkärl med not 
och fjäder, respektive funtar uthuggna ur 
träkubbar. Vanligast är dessa träföremål i 
de omr den i Norden som har haft den 
mest utpräglade träbyggnadskulturen. De 
bevarade exemplaren består i flera fall 
endast av det undre parti av en dopfunt 
som bär cuppan och gör att den får en 
lämplig höjd. 

Uppsalafuntens form 
och utförande 

Man slås av enkelheten i formen hos dop
funten från Stora Torget i Uppsala. 
Intrycket förstärks, lite missvisande, av 
skador och av det faktum att pjäsen nu är 
obehandlat träfärgad. Man måste hålla i 
minnet att den till skillnad från nästan alla 
övriga kända träfuntar har legat i jorden i 
flera hundra år. Dessutom är den upp
grävd med grävmaskin vilket har satt 
vissa spår, och slutligen har den därefter 
drabbats av fuktskador. Man måste tänka 
sig att den yttre formen därför har varit 

Figur 3. Ett 
exempel på rik 
ornamentik. 
Den medeltida 
trädopfunten 
från Näs i 
Jämtland. 
(Efter Karlsson 
1976/1977). 

mer geometrisk och tilltalande då funten 
användes. Träets ytfinish var likaså en 
helt annan än idag. Mona Bramer Solhaug 
har påpekat att träfuntarna under medel
tiden sannolikt var målade i starka färger, 
på samma sätt som spår på vissa medel
tida stenfuntar antyder och så som trä
funtar från 1600-talet bevisligen var.5 En 
träfunt från åländska Eckerö, daterad till 
1500-talets första hälft, har också bevarad 
polykrom bemålning.6 

Grundformen - kalk- eller timglas
formen - är den vanligaste bland Nordens 
träfuntar. Fem av de sex norska, och två 
eller tre av de fem svenska exemplaren 
kan sägas vara gjorda med denna profil. 
Även uppsalafuntens dekor - den enkla 
ornamentik som bygger på vertikala 
avfasningar som bildar ett bågmönster 
vid avslutningen på överdelen, är vanlig 
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Figur4. Den 
medeltida trä

dopfunten från 
Västra Skedvi 

i Västmanland 
har flera likheter 

med dopfunten 
från Uppsala 

även om den har 
en annan profil. 
(Efter Karlsson 

1976/1977). 

bland de bevarade träfuntarna. Det är 
möjligt att den går tillbaka på de äldsta 
dopfuntarnas laggkonstruktion och av
bildar stavarna. Till utförandet liknar 
funten från Uppsala mest några av de 
norska funtarna samt den från Västra 
Skedvi i Västmanland (fig 4).7 Även trä
funten från Eckerö har dekor uteslutan
de i form av avfasningar även om den 
har en mer avancerad profil.8 

Hur gammal är dopfunten? 

Den allmänna åsikten är att det i Finland, 
Island, Norge och Sverige var mycket 
vanligt med träfuntar under missions
tiden, varefter man generellt bytte ut dessa 
mot dopfuntar av sten och under sen
medeltiden i vissa fall mot bronsfuntar.9 

Därmed skulle man kunna tro att de 

bevarade nordiska träfuntarna i regel 
skulle vara mycket tidiga - men det verkar 
inte vara så enkelt. En studie av det 
norska materialet10 tyder på att en viss 
typ till och med är från efterreformatorisk 
tid. De medeltida träfuntarna kan indelas 
i grupper utifrån form eller dekor, för
utom de olika konstruktionstyper som 
nämnts ovan. Det finns tunnformade, 
rektangulära, timglasformade och kalk
formade träfuntar. De kalkformade känne
tecknas av en bredare cuppa och en 
avsmalnande nederdel med fot. 

De äldsta bevarade dopfuntarna i 
Norden anses vara tillverkade under 
första hälften av 1100-talet.11 Allmänt 
sett är tunnformen den ålderdomligaste 
men det är mycket ont om absoluta 
dateringar av träfuntar och det totala 
materialet är relativt litet vilket gör det 
svårt att dra generella slutsatser om 
dateringar. En konisk möjlig laggkärls
funt från Lillhärdal i Härjedalen har 
14C-daterats till omkring år 1100.12 Den 
åländska funten från Eckerö är med 
samma metod daterad till första hälften 
av 1500-talet.13 För övrigt har befintliga 
dateringar byggt på konsthistoriska och 
hantverkstekniska kriterier. Två kalk
formade rikt ornerade funtar från Näs i 
Jämtland (fig 3) respektive Alnö i Medel
pad anses vara från 1200-talet.14 På 
grund av konservatism och återanvänd
ning i den konstnärliga utsmyckningen 
finns det stora risker förknippade med 
de konsthistoriska dateringarna.15 De 
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norska medeltida träfuntama har med 
viss reservation daterats till 1300-talet.16 

Nyligen har 14C-analyser visat att en av 
dem (Maelum) är eftermedeltida, medan 
en (Veggli) är tidigmedeltida (Solhaug, 
muntlig uppgift). En enkel utformning 
och avsaknad av dekor förs fram som ett 
"gotiskt" drag, det vill säga något som 
skulle tyda på dateringar till senare 
delen av medeltiden. 

För att komma längre i daterings
hänseende har det utförts en dendro
kronologisk analys av uppsalafunten. 
Det innebär att träets årsringsmönster 
har jämförts med referensmaterial som 
har daterats noggrant. Analysen visar att 
funten har tillverkats av virke från ett 
träd som fälldes någon gång mellan år 
1300 och år 1320.17 Efter fällnings
tidpunkten kan virket i och för sig ha 
legat oanvänt en tid, men vi kan räkna 
med att dopfunten har tillverkats under 
tidigt 1300-tal. 

Varför gjordes den i trä, var har 
den använts, och varför låg den 
under Stora Torget? 

Dopfuntens arkeologiska sammanhang 
är helt okänt. Den grävdes inte fram vid 
en fackmannamässig undersökning vilket 
innebär att mycken viktig information 
har förlorats och att tolkningar och slut
satser försvåras . Det är ändå nödvändigt 
att ställa vissa frågor angående det märk
liga fyndet. Allmänt sett är det mycket 

egendomligt att en dopfunt av trä till
verkad under tidigt 1300-tal finns i Upp
sala. En av den tidens mest avancerade 
stenhuggarverkstäder fanns då i Upp
sala vid domkyrkohyttan. Det är likaså 
förbryllande att funten hittades i jorden 
och på en plats i staden som inte har för
knippats med någon kyrka. 

Forskare som har studerat denna typ 
av medeltida träkonst menar att den 
framför allt återfinns där klimatet var 
gynnsamt för tillväxten av virket och för 
bevarandet av träföremål.18 Det innebär 
höglandsterräng långt från större vatten, 
det vill säga motsatsen till Uppsalas läge. 
Man har även pekat på att träkyrkor och 
träfuntar ofta finns i ekonomiskt svaga 
områden - även det naturligtvis en otänk
bar förklaring om vi talar om 1300-talets 
Uppsala. Spridningen av de norska och 
de finska trädopfuntarna,19 liksom äldre 
uppgifter om att träfuntar användes i 
Norrland under 1300-talet20 påvisar att 
uppsalafyndet är avvikande, snarare än 
förklarar det. Men problemet kan kanske 
vändas till en möjlighet att diskutera 
intressanta delar av det äldsta Uppsalas 
historia. 

Dopfunten i Uppsala påträffades på 
en plats som inte har hyst någon av de 
kända kyrkorna (fig 7). Stora Torget ska
pades under 1640-talet och det är okänt 
hur området användes under medel
tiden. Öster om Fyrisån fanns under 
medeltiden tre i dag kända kyrkor - Vår
frukyrkan (eller Sankta Maria kyrka), 
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Figur 5 . M edeltida trädopfuntar från Norge. 2, Nore; 4, Åmotsdal; 5, Veggli; 6, Uvdal; 7, Rollag. 
(Efter Solhaug 1995).21 Funten med nummer 3, från Maelum, har enligt Mona Solhaug nyligen 
daterats till efterreformatorisk tid. 

Sankt Pers kyrka och Franciskanklostrets 
kyrka. Alla tre revs under 1500-talet men 
ruiner av dem har dokumenterats vid 
arkeologiska undersökningar.22 Vårfru-

kyrkan och Sankt Pers kyrka hade sanno
likt doprätt och dopfuntar, men inga 
funtar från dessa institutioner är kända. 
Över huvud taget vet vi mycket lite om 
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dopkärlen i det medeltida Uppsala. Helga 
Trefaldighetskyrkan var församlingskyrka 
men dess funt är försvunnen, liksom 
Domkyrkans. I och för sig finns det alltså 
gott om luckor att fylla, men att Helga 
Trefaldighets dopfunt skulle ha hamnat 
i motsatta delen av staden är kanske 
mindre troligt och att Domkyrkan skulle 
ha haft en träfunt omkring 1310 är 
orimligt. 

Det finns fem tänkbara förklaringar 
till att en dopfunt hamnade vid nuvaran
de Stora Torget: 

• den kan ha hört till en icke belagd kyrka 
på platsen, 

• den kan ha hört till en belagd men inte 
hittills lokaliserad kyrka som flyttades 
från platsen redan under medeltiden, 

• den kan ha kommit från en uppsala
kyrka och placerats sekundärt på en 
plats som inte har varit kyrkogård, 

• den kan ha kommit till platsen innan 
den installerats i någon kyrka (under 
leverans från verkstad eller kasserad 
från verkstad), 

• den kan ha kommit till platsen (för
lorats) under transport från en kyrka 
till en annan. 

Inget av alternativen kan uteslutas. Östra 
Aros kan under missionstiden ha haft en 
nu okänd kyrkobyggnad. Stadens äldsta 
historia är tämligen okänd och det har 
snarast varit ett problem för forskningen 
att en tidig kyrka inte har kunnat lokali
seras. 

Det finns ett glapp mellan det äldsta 
belägget för Sankta Maria kyrka 1221, och 
dateringen av de kyrkoruiner som har 
grävts ut öster om Fyrisån. Det innebär att 
Vårfrukyrkan, som den senare kallades, 
måste ha byggts om eller flyttats. 

Det tredje alternativet skulle betyda 
att ett mycket heligt föremål förr eller 
senare kom att ligga i ovigd jord, vilket 
kan verka egendomligt även om det inte 
är helt omöjligt. Efter reformationen gick 
man ganska hårt fram med de gamla 
kyrkliga institutionerna och byggnaderna 
i Uppsala. Däremot tycks det som att 
själva kyrkogårdarna användes relativt 
länge efter rivningarna. Om man önska
de göra sig av med en dopfunt vid, eller 
snart efter rivningarna skulle man väl 
antagligen ha grävt ned den på den kyr
kogård den hörde till. Det är också känt 
att det inte var reformationstidens upp
fattningar utan snarare 1700-talets som 
medförde att vördnaden för de katolska 
föremålen försvann. Först under sent 
1700-tal och 1800-talet förstördes i större 
skala träinredningar och -föremål, som 
tidigare snarare hade stoppats undan.23 

Detta kan tala emot att en kasserad dop
funt helt krasst skulle ha dumpats under 
perioden mellan reformationen och 1640-
talet. Senare, då Stora Torget var anlagt, 
är det i alla händelser orimligt att någon 
skulle ha grävt ned en dopfunt på 
platsen. Stora Torget var den omregle
rade stadens pampiga centralpunkt. 

En förklaringsvariant, om än något 
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Figur 6. Träfunten från 
Eckerö, Åland, daterad 

till 1500-talet. Teckning 
av Mandelgren 1871. 

(Efter Ringbom & 

Remner 1995). 

långsökt, skulle kunna vara att funten 
har tillhört någon av de kända kyrkorna 
och att den tagits ur bruk under medel
tiden, begravts inom kyrkogården samt 
senare, under 1500- eller 1600-talet grävts 
upp vid avröjning av kyrkotomten och 
att röjningsmassorna slutligen depone
rades vid markplanering där funten 
senare hittades. Det skulle innebära att 
stora massor kyrkogårdsjord har använts 
för anläggandet av stadens officiella 
mötesplats, Stora Torget. Med tanke på 
vad medeltida kyrkogårdsjord inne
håller, förutom dopfuntar, och att man 
under 1640-talet väl kände till och hade 
nära band till de äldre kyrkogårdarna 
verkar förklaringen svag. 

Kan man ha grävt ned fonten under 
mer vördnadsfulla former? Dopfunten 
och altaret var kyrkans två viktigaste 

inventarier.24 Det verkar därför närmast 
otänkbart att man under medeltiden 
skulle ha dumpat en utbytt dopfunt på en 
vanlig avfallsplats eller i åkanten, även om 
det såvitt jag vet inte finns några kända 
medeltida regler för hur en kasserad funt 
skulle behandlas. Såväl hanteringen av 
kyrkoinventarierna som till exempel dop
handlingen präglades av ritualer. Kasse
rade dopfuntar hittas ibland vid arkeolo
giska undersökningar men då gäller det 
grävningar i kyrkor eller i kyrkogårdar. 
Man har funnit begravda, eller nedgrävda, 
funtar eller funtdelar till exempel i 
Arboga, Etelhem, Gammelgarn, Sköllersta 
och T'msberg, liksom exempelvis i Eng
land och Tyskland.25 Om området vid 
nuvarande Stora Torget var, eller nyligen 
hade varit, helgad mark är det mycket 
möjligt att man har begravt träfunten 
rituellt där under medeltid eller 1500-tal. 

De två sista alternativen, punkt 4 och 
5 ovan, skulle innebära att fonten har 
förkommit vid transport eller att den har 
kasserats innan den tagits i bruk. Jan 
Helmer Gustafsson och Bent Syse har 
rekonstruerat strandlinjerna omkring år 
1300 och funnit att Fyrisån tycks ha haft 
en bukt in mot just platsen för dopfunts
fyndet.26 Det är inte omöjligt att ån ännu 
var segelbar till Kvarnfallet uppströms 
bukten. Att fonten skulle ha förkommit 
vid sjötransport är trots det svårt att tro. 
Om man ska tappa något från en båt så är 
det nog en trädopfunt - den skulle vara 
mycket lätt att bärga. Möjligheten att 
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Medeltida Uppsala 

N 

"" 
Figur 7. Rekonstruktion av det medeltida Uppsala, med bland annat kyrkliga institutioner och platsen 
för dopfuntsfyndet (*)markerade. Kyrkor: 1, S:t Per; 2, Franciskanklostrets; 3, Vårfrukyrkan 
(S:ta Maria); 4, Helgeandshusets; 5, Domkyrkan; 6, S:t Eriks; 7, Helga Trefaldighetskyrkan. 
Funten hittades på en plats i medeltidsstaden som ligger så långt från de kända kyrkorna som det 
är möjligt att komma. (Efter Anund 1997, med tillägg). 

föremålet har kasserats utan att någonsin 
ha tagits i bruk kan tyckas återstå. 
Orsaken skulle kunna vara att den inte 
höll kvalitetsmåttet eller gick sönder. 
Mot detta kan man anföra att fonten 
förefaller vara avslutad och att skadorna 

är av mycket sent datum, samt att man 
sannolikt skulle ha återanvänt ett så stort 
trästycke till mindre föremål eller som 
bränsle snarare än att bara kasta bort det. 
Slutligen antyder ytbehandlingen i form 
av svedning att fonten har varit i bruk. 
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Vad innebär detta? 

Hur troligt är det då att det har funnits 
en kyrka vid nuvarande Stora Torget? 
Det finns som nämnts inga arkeologiska 
belägg för en sådan kyrka eller kyrko
gård. Men det finns antydningar i form 
av en uppgift från början av 1700-talet 
om att Helgeandshuset med kapell, som 
låg på motsatta sidan av ån, skulle ha 
haft en begravningsplats där Stora 
Torget senare byggdes, respektive ett 
fynd av människokranium i kvarteret 
Näktergalen vid torget.27 Kraniet kom
mer dock från en del av kvarteret som 
ligger lika nära platsen för den yngre Vår
frukyrkans kyrkogård som Stora Torget. 
Stämmer uppgiften om helgeandsstif
telsens begravningsplats skulle stiftelsen, 
som bildades under 1290-talet,28 antingen 
ha fått anlägga en kyrkogård eller ha fått 
överta en äldre kyrkogård (den första 
Sankta Maria?). Ett nyanläggande där, 
omkring år 1300 verkar osannolikt efter
som det området då skulle ha varit tätt 
bebyggt. Ett övertagande verkar mycket 
troligare och skulle kunna förklara var
för institutionens hus och dess begrav
ningsplats låg på olika sidor av Fyrisån. 
Helgeandshusets kapell invigdes 1303.29 

Strandlinjen låg ungefär på 5-meters
nivån, och forskningen har ansett att 
sådana partier skulle ha varit oanvänd
bara för byggande under tidig medeltid. 
Det har dock på senare år visat sig att 
torrläggandet måste ha skett relativt 

tidigt. Bebyggelse på Fyrisåns stränder, 
på samma nivåer, har undersökts arkeo
logiskt och daterats till åtminstone senare 
delen av 1100-talet.30 

När det gäller läget för Vårfru
kyrkan/Sankta Maria kyrka har det tidi
gare påpekats att den ursprungligen kan 
ha legat på annan plats i staden än den 
arkeologiskt påvisade byggnaden31 som i 
så fall skulle vara ett yngre hus för samma 
institution. En arkeologisk undersökning 
har visat att platsen för den säkert kända 
kyrkogården (vid nuvarande Bredgränd/ 
kvarteret Kroken) under 1200-tal använ
des för profan verksamhet (till exempel 
låg en smedja där)32, vilket visar att 1100-
talets kyrka och kyrkogård sannolikt låg 
någon annanstans. Är det möjligt att 
dopfunten påträffades på den första 
Vårfrukyrkans kyrkogård? Det har gjorts 
många arkeologiska observationer i 
Uppsala men just Stora Torget och delar 
av de omgivande kvarteren saknar 
tyvärr i stort sett undersökningar. Man 
kan tycka att en kyrka eller gravar borde 
ha observerats vid exempelvis någon 
ledningsschaktning, men å andra sidan 
skulle rester av en romansk mindre 
kyrka, kanske byggd i trä, kunna förbli 
oupptäckta. Stadens "lilla sigill" från 
1300-talet anses visa en bild av 
Vårfrukyrkan, och den framställs som en 
skiftesverksbyggnad.33 Det står klart att 
den äldsta kända profana bebyggelsen 
från 1100-tal har funnits väster och söder 
om nuvarande Stora Torget på ömse 



EN TRÄDOPFUNT FRÅN 1300-TALETS UPPSALA, ELLER - VAR LÅG SANKTA MARIA KYRKA 1221? 105 

sidor om ån.34 Som nämnts ovan är 
Sankta Maria kyrka belagd från 1221, 
men en prost i staden är belagd redan 
1165- 67 och han var troligen knuten till 
Sankta Maria kyrka.35 Om närheten till 
bebyggelsen har varit avgörande för 
placeringen av stadens första kyrka är 
dopfuntens fyndplats ett naturligt val. 
Det mer höglänta området på åsen där 
Domkyrkan i dag ligger kan ha ansetts 
vara för avskilt från bebyggelsen vid 
hamnen, och det är möjligt att det var 
taget i anspråk för andra syften, såsom 
exempelvis tingsplats. Läget nere vid 
åmynningen har varit slående, på slutt
ningen ned mot det inlopp där ån kraf
tigt smalnade av och där omlastning från 
båttransport till landtransport skedde. 

Det arkeologiska materialet från 
Vårfrukyrkan vid nuvarande Bredgränd 
är ganska magert men tyder på att 
kyrkan uppfördes någon gång under 
perioden ca 1250- 136036, möjligen i sam
band med Domkyrkans tillkomst, det vill 
säga efter ca 1270. Om slutet av 1200-talet 
och åren kring 1300 var den tid då en 
tidig Sankta Maria kyrka övergavs för en 
ny kyrkplats, och om det nystiftade 
Helgeandhuset skaffade en begravnings
plats öster om ån, sammanfaller tidpunkt
erna för dessa händelser tämligen väl. Vi 
vet inte om Helgeandshuset utförde dop. 
Det är dock fullt möjligt och man vet att 
just helgeandsgillet i Uppsala hade en 
stark andlig prägel och höll regelbundna 
mässor.37 De boende på institutionen var i 

regel vuxna men utomstående hade till
gång till de andliga tjänsterna. När det 
gäller kyrkliga anstaltsfunktioner, kult
rätt, är det viktigt att notera att helge
andshusen normalt jämställdes med 
kyrksocknar.38 Det är möjligt att man nöj
de sig med en trädopfunt för helgeands
kapellet när det invigdes 1303 och att det 
är den som begravdes på östra sidan av 
ån - i så fall troligen 1473 då kapellet för
stördes eller möjligen då institutionen 
efter reformationen gjordes om till hospi
tal. Även denna hypotes känns naturligt
vis något osäker men har de stora för
delarna att den dels skulle förklara varför 
en dopfunt utförs i trä i ärkebiskops
staden, vilket skulle vara svårt att förstå 
om den var avsedd för de övriga ungefär 
samtida kyrkorna, dels uppvisar mycket 
god överensstämmelse i absoluta årtal. 
Flera svårförklarade uppgifter skulle 
kunna förstås med denna tolkning. 

Fyndet av trädopfunten medför verk
ligen intressanta frågor. Den minst osan
nolika tolkningen är nog trots allt att 
fyndplatsen under en period har varit 
kyrkogård, och i så fall kan det röra sig 
om den äldre Sankta Mariakyrkans tomt. 
Lars Redin har utifrån andra utgångs
punkter berört vikten av att avgöra 
kyrkans äldsta läge i staden.39 Om en 
äldre kyrka kan påvisas kan viktiga 
slutsatser dras angående den äldsta 
befolkningens kyrkliga förhållanden, 
bebyggelsens läge och karaktär, samt en 
tidig omstrukturering i Uppsala. Det 
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skulle vara möjligt att få större kunskap 
om områdets funktion genom arkeolo
giska undersökningar vid Stora Torget 
eftersom kulturlagren där är någorlunda 
väl bevarade. Senare års arkeologiska 
landvinningar har i första hand gällt 
västra sidan av Uppsala. Ett fynd i ett 
museimagasin visar att även en ny syn 
på den östra stadsdelen kan bli aktuell. 

Följande personer har bidragit till studien och 

artikeln: 0lafur Eggertsson, Lunds universitet, 

har utfört den dendrokronologiska analysen (se ref 
nedan). Stefan Kriig, Riksantikvarieämbetet UV 
Syd, har utfört dendroprovtagningen. Stig Rydh, 
landsantikvarie/Upplandsmuseet, har lämnat 
värdefulla synpunkter. Mona B Solhaug, Östfolds 
fylkesmuseum, har lämnat värdefulla synpunkter. 

Bent Syse, Upplandsmuseet, har lämnat värde
fulla synpunkter samt ordnat diverse formalia . 
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Noter 

1. Inventarienummer 27237 

2. Svenska medeltida trädopfuntar finns 

från Uppsala, Alnö, Näs, Lillhärdal och 

V Skedvi. (Utöver dessa finns möjligtvis 

ett exemplar från Lödöse, men en tidigare 

publicerad tolkning av föremålet som rent 

profant, i Ekre et al 1994:81, är troligen 

riktig eftersom det inte finns någon paral

lell till lödöseföremålets form bland de 
säkra kända dopfuntarna.) Dessutom 

finns en funtunderdel av trä från Orsa och 

funtlock av trä från Tuna, V Fågelvik, 

Endre och Hejdeby. Norska medeltida 

trädopfuntar finns från 0ye, Nore, Åmots

dal, Veggli, Uvdal och Rollag. Dessutom 
finns i Norge stencuppor för träfuntar 

från Skafså och Mo, samt funtlock av trä 

bl.a. från Lomen, Rin och Hedalen. Finska 

troligen medeltida trädopfuntar finns från 

Eckerö, Kumlinge, Vesilaks, Kemi, Pöytis, 
Hattula och Tammela. (Karlsson 1976; 

Reutersvärd 1978; Solhaug 1995). 
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