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Fig. 1. Gotlandsk døbefont fra o. 1150-1175 i Løjtofte Kirke på Lolland.
Foto forfatteren 2016.
Baptismal font made of Gotlandic sandstone, in Løjtofte Church on the
island of Lolland, c. 1150–75.

Indledning
Hvis man søger oplysning om danske middelalderlige døbefonte, er Mouritz Mackeprangs publicering fra 1941 af samme navn
stadig det absolutte standardværk. Man har
lidt nedsættende kaldt hans metode ”typologisk” og ”syntetiserende positivistisk”.1
Men netop karakteren af ræsonneret ma-

terialepublicering gør bogen så anvendelig også i dag. Og faktisk er der tale om et
forbilledligt stykke forskning, der til en vis
grad er tværfagligt og på mange måder forud for sin tid.
Således er en stor del af de spørgsmål
til fontene, der kan stilles i dag, faktisk
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Polen og op til Norges kystegne. Denne
vældige eksport fandt ganske særlig vej til
Mälardalen, til den nordtyske kyst mellem
Holsten og Pommern og til Sjælland med
de syd for liggende øer.
Kortet viser med ny tydelighed, hvordan middelalderlig stentransport af såvel
praktiske som økonomiske grunde så vidt
muligt skete ad vandvejen.3 Det står nu
også fast, at en overgang til standardiseret
masseproduktion fandt sted på Gotland i
tiden lige efter 1200 samtidig med en overgang fra brug af sandsten til kalksten. I lighed med studiet af disse gotlandske fonte
og deres veje, er denne lille undersøgelse
ikke egentlig ikonografisk men mere produktions-, handels og transporthistorisk.

Fig. 2. Døbefont af sort kalksten fra Namur i Belgien i Ballum Kirke i Sydjylland, o. 1200.
Foto Erik Moltke 1955.
Baptismal font made of black limestone from Namur, Belgium, in Ballum Church, south western
Jutland, c. 1200.

allerede stillede eller i det mindste berørt
af Mackeprang. Det gælder også for dette emne: danske romanske døbefonte, der
findes langt borte fra deres types egentlige
udbredelsesområde. Men der er kommet
nyt materiale til. Og frem for alt har international forskning med en mere teknologisk og sociologisk vinkel kunnet tegne et
bredere billede også af sådanne stenarbejders spredning og baggrund. Det gælder
ikke mindst Lars Berggrens og Annette
Landens mangeårige studier af de gotland38
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ske døbefonte, deres materialitet og udbredelse.2 Vi finder hos dem analyser af benyttede stenarter, der har ført til lokalisering
af stenbrud, og som har medført den overraskende opdagelse, at adskillige ”gotlandske” fonte ikke er gotlandske men udført
af anden skandinavisk sten efter gotlandske forbilleder. Ikke mindst interessant er
et kort, forfatterne har kunnet tegne med
indplotning af hen ved 800 gotlandske
døbefonte spredt fra den nordlige Botniske Bugt til Brügge i Belgien, fra det indre

Udenlandsk import
Helt i modsætning til Gotland kan man
fastslå, at dansk fremstillede døbefonte
kun helt undtagelsesvis er blevet eksporteret til udlandet.4 Der var tale om en altdominerende hjemmeproduktion med et
vist indslag af import. Og blandt de importerede fonte var så langt de fleste gotlandske, som Løjtofte Kirkes på Lolland (fig. 1).
Den er henregnet til den såkaldte ”Majestasmester”, Magister Majestatis, virksom
o. 1150–75.5 Fonten hører dermed til den
tidligste import af gotlandsk stenarbejde i
Danmark – et udsøgt, aristokratisk arbejde fra før den tid, da produktionen blev
standardiseret.6
Men man finder også importfonte fra
Vesteuropa, specielt i det sydlige og vestlige Jylland, hvor transporten var bekvem
ad floderne, Vadehavet og de danske åer.

Nogle fonte er fra Bentheim i det vestlige Tyskland nær grænsen til Holland, således i Farup og Hviding kirker ved Ribe.7
Fontene tilhører en type udført af en grov,
gulgrå sandsten, der er brudt i siderne af et
bjerg, som rejser sig fra sletten, og som bærer en borg på toppen. Formerne er enkle og ensartede med vinranker, arkaderækker og tovstave på kummen. Der er tale om
massevarer, i alt omkring 120, som blev afsat til et meget betydeligt område i Westfalen, Rhinlandet, Holland og Østfrisland
samt altså med udløbere langs kysten op til
Ribe.8 Fontene, der næsten helt afstår for
egentlig skulptur,9 dateres gerne omkring
1200.10 Dette antyder, at en overgang til
masseproduktion kan være sket en smule
tidligere end på Gotland.
En anden masseproduceret men lidt
mere ambitiøs europæisk fontetype fremstilledes i Namur i Belgien af stedets sorte
eller ”blå” kalksten.11 Typen har en endnu
større udbredelse end Bentheimfontenes
med sine nordligste udløbere i Højer og
Ballum syd for Ribe.12 Fonten i Ballum
Kirke (fig. 2, jævnfør kort fig. 11) har et af
sine nære sidestykker i selveste domkirken
i Laon. Dens udformning er ret typisk med
bæresøjler og kummens fire smalle mandshoveder, der har tabt hagerne. Sidernes relieffer viser her en drage, en kentaur, en løve
og et ubestemmeligt dyr. Fontetypen, der
anslås at være fra o. 1150–75,13 ser, skønt
sin beskedne forekomst i Danmark, ud til
at have haft en smule indflydelse på den
hjemlige fonteproduktion i granit.14
Endelig kendes der to norske fonte af
klæbersten (også kaldet tælgsten og fedtnordic review of iconography 39
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Fig. 4. Døbefont af skånsk sandsten i Tikøb Kirke i Nordsjælland,
signeret af mester Alexander, o.
1180. Foto forfatteren 2010.

Fig. 3. Skånsk døbefont fra o. 1175
i Torslunde Kirke på Østsjælland.
Foto forfatteren 1992.
Scanian font from c. 1175, in Torslunde
Church in Eastern Zealand.

sten), som er importeret til Danmark. De
er næsten ens, af en ret enkel kalkform
med karakteristiske spidse flige på foden.
Den ene findes i Vestervig Klosterkirke ud
imod Nordvestjyllands kyst, den anden i
St. Ibs Kirke på øen Hven i Øresund.15 I
sin bog om norske middelalderfonte har
Mona Bramer Solhaug tilskrevet dem en
større gruppe af ”Spidsfligfonte” fra o.
1200–1250, der produceredes i Østfold
ved Oslofjorden, og som i stor stil eksporteredes og øvede indflydelse i de nærmeste
40

iconographisk post nr 3/4 2017

svenske landskaber.16 Fra Oslofjorden har
man bekvemt kunnet sejle ned langs kysten til Øresund og – betydelig vanskeligere – til Jyllands farlige Nordsøkyst.
Fonte på rejse imellem landsdelene
Går vi fra international import til længere
transport af hjemlige fonte mellem landsdelene, er den mest omfattende en eksport
af skånske sandstensfonte til især Østsjælland og øerne syd herfor. Mackeprang har
behandlet fænomenet særskilt og identifi-

Font signed by master Alexander,
hewn in Scanian sandstone, in
Tikøb Church on northern Zealand, c. 1180.

ceret i alt 11 importfonte, de fleste tilhørende de karakteristiske og i Skåne meget
udbredte palmetfonte.17 Et smukt eksemplar findes i Torslunde ved København (fig.
3).18 Og en lignende fra Arninge Kirke på
Vestlolland (nu i Maribo Museum) er den
fjernest eksporterede skånske font på den
sjællandske øgruppe.19 Palmetfontene ses
at være produceret så talrigt, at man også
i Skåne må have været godt på vej imod
en vis standardiseret masseproduktion før
1200.20

Et par sjællandske fonte af skånsk sandsten skiller sig ud. Fonten i Tikøb i Nordsjælland er et ualmindelig smukt arbejde
med et omløbende bånd af akantusblade og -palmetter (fig. 4).21 Under det læser man indskriften: ”In honore d(omi)ni
nostri iesv c(hrist)i et s(a)n(cte) marie et
omniu(m) sanctorvm alexander me fecit”
(Til ære for Jesus Kristus og S. Maria og
alle helgener gjorde Alexander mig). Noget blot nogenlunde lignende skånsk sidestykke kendes mærkeligt nok ikke, idet
nordic review of iconography 41
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Fig. 5. Font i Munke Bjergby på Sjælland, udført lokalt af sandsten fra Skåne, o. 1200.
Foto forfatteren 2014.
Locally carved baptismal font, made of Scanian sandstone, in Munke Bjergby Church
on Zealand, c. 1200.

dog fodens liljeformede hjørneblade optræder på tre fonte i Skåne og en anden til
Sjælland importeret font (langt enklere).22
Noget antyder altså, at mester Alexander
ikke nødvendigvis var skånsk men måske
snarere var en omrejsende stenmester, der
her skaffede sit råmateriale fra Skåne. Man
har peget på en ejendommelig lighed mellem Tikøbfonten og en gruppe døbefonte
i Hampshire i England.23
Til Mackeprangs registrering kan nu føjes yderligere tre fonte af skånsk sandsten
vest for Sundet. Den ene findes i Munke
Bjergby på Midtsjælland (fig. 5).24 Men
42
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også dens udformning er ukendt i Skåne og arbejdet usædvanlig enkelt og groft.
Derimod slutter den sig med sin firpasform
ganske til en lille gruppe lokale granitfonte i nærområdet, som Mackeprang kalder
firkløverfonte.25 I Munke Bjergby må man
altså have indført den rå sandsten fra Skåne og ladet en stedlig stenhugger udføre
arbejdet. Mackeprang har i øvrigt også eftervist, at sjællandske stenhuggere har søgt
at efterligne skånske fonte af den såkaldte
Munkarptype i øens egen granit.26
To andre nyidentificerede importfonte af skånsk sandsten tilhører den vanlige

Fig. 6. Fontekumme af skånsk sandsten i Møborg Kirke i Vestjylland. O. 1175-1200.
Foto Arnold Mikkelsen 2008.
Font bowl of Scanian sandstone, in Møborg Church, north western Jutland, c. 1175-1200.

palmettype og er dukket op så langt borte som i Vestjylland. De er begge stærkt
medtaget og uden fod. Den ene, der har
et næsten identisk sidestykke i Glimminge Kirke i Sydøstskåne,27 findes nu i en kirke fra 1884–85 i købstaden Holstebro ved
Storåen, som løber ud i Nordsøen. Det
vides ikke, fra hvilken kirke fonten stammer, men der har næsten sikkert været tale
om en middelalderkirke i nærheden, måske det forsvundne kapel i Skærum, der lå
ned til åen.28 Den anden font findes i Møborg Kirke ret kort derfra, noget nærmere Nordsøen (fig. 6). Dens slidte tilstand

skyldes, at den en tid har tjent som trug i
en fåresti.29
Fontene kan formodes at være sejlet over
Kattegat, ind igennem Limfjorden og måske helt ud i Nordsøkysten og op ad Storåen. Det må i alle tilfælde være den længste
vej, nogen skånsk font er blevet eksporteret. Andre fontes veje bekræfter Limfjordens rolle som transportvej.
Det gælder således fonten i Gimsing
Kirke ved Struer i bunden af Limfjorden
(fig. 7), der er elegant udført i firpasform
af en glatsleben klæbersten, og som må dateres o. 1250. Allerede Mackeprang var opnordic review of iconography 43
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Fig. 7–8. Til venstre døbefont af klæbersten i Gimsing Kirke i Vestjylland. En tilsvarende findes i Förlanda Kirke i Nørre Halland, o. 1250. Foto Arnold Mikkelsen 2014. Til højre døbefont af granit i
Outrup Kirke i Sydvestjylland. En tilsvarende stammer fra Veddige Kirke, Søndre Halland (nu i Varberg Museum). Foto forfatteren 1982.
Left: Font of soapstone from Halland in Gimsing Church, north western Jutland, c. 1250. Right: Font of
granite in Outrup Church, western Jutland, c. 1200. A similar font was exported to Veddige Church in
Halland.

mærksom på, at fonten havde et næsten
identisk sidestykke i Förlanda Kirke allernordligst i Halland.30 Siden har Sven Axel
Hallbäck tilskrevet fontene en såkaldt
Starrkärrskole i området, der også omfatter stykker i det tilgrænsende Västergötland og i Sydnorge (Bohuslen).31 Som det
fremgår, må også Gimsingfonten være sejlet ind via Limfjorden.
Men andre fonte er gået den modsatte
44
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vej, nu altid med granit som materiale. Det
meget store vestjyske område mellem Ribe
i syd og Limfjorden i nord har næsten ens
fonte, der udgøres af en søjlebasefod og
en glat kumme med attisk mundingsprofil. Fontene i den sydlige del af Vestjylland
har helt glatte kummer som i Outrup (fig.
8), mens de nordlige adskiller sig en smule
derved, at kummen hviler i en lille krans af
bægerblade.32 Det kan ikke afvises, at de to

Fig. 9. Døbefont af granit i Färlöv Kirke i Nordøstskåne tilhørende en østjysk gruppe.
Foto forfatteren 1971.
Granite font belonging to a group from eastern Jutland, in Färlöv Church in northeastern Scania.
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fontetyper skyldes flere små og indbyrdes
efterlignende stenhuggere. Men fordelingen fører vel nærmere til den ikke helt bekvemme slutning, at fontene er produceret efter næsten ens model i et nordligt og
et sydligt værksted. Standardiseringen og
mængden gør det næsten muligt at tale om
en art masseproduktion her o. 1200. Men
fontenes enkelthed har ikke gjort dem til
oplagte eksportvarer.
Og dog. Fonten fra Veddige Kirke i nørre Halland (nu i Varbergs Museum) adskiller sig helt fra sit eget områdes, idet den må

være vestjysk, tilhørende den sydlige vestjyske type.33 Skulle man være i tvivl, kan man
bemærke mundingsrandens små jævnt fordelte, indhuggede konsekrationskors. Sådanne kors er generelt sjældne. Men de
findes netop på en række fonte af samme
sydlige type i Sydvestjylland.34 Hvordan
Veddige-fonten er kommet til Halland, er
et intrikat spørgsmål, som vi skal vende tilbage til.
Monica Rydbeck og Mouritz Mackeprang har med god grund bestemt en font
i Färlöv Kirke i det nordøstlige Skåne som

Fig. 10. Døbefont af granit i Hyrup
Kirke i Sydslesvig, tilhørende mester
Horders type fra Djursland. O. 1175.
Foto Poul Petersen.
Font of granite in Hyrup Church in
southern Schleswig (now Germany)
belonging to an eastern Jutland
group by “Master Horder”, c. 1175.
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jysk, og Mackeprang har tilskrevet den en I betragtning af de fontetransporter, vi
såkaldt Randerstype (fig. 9).35 Typen til- har set, kan denne eksports længde vel
hører overordnet en meget stor men også ikke undre.40 Men der er fremsat en speret varieret gruppe af østjyske fonte, hvis cifik forklaring. På Djursland findes nemkummer omspændes af løvefremstillinger lig store forekomster af kalk, der især blev
med fælles hoveder. Färlöv-fonten slutter brugt ved 11–1200-tallets omfattende kirsig ved løvernes lave relief og hele karak- kebyggeri. En analyse har vist, at kalk fra
ter nøje til Randerstypen, der findes om- Bredstrup Klint på Djursland også er blekring byen Randers ved Gudenåens udløb vet brugt i opførelsen af den teglstensmur,
i Kattegat. Mackeprang tilskriver imidler- som i 1170’erne blev opført til forstærktid nok Färlöv-fonten den jyske type. Men ning af Dannevirke, den gamle forsvarshan mener ikke, at der har været tale om vold imod syd.41 Er de to fonte kommet
eksport, da kirken er bygget ”på jysk” af med på kalkskuder, som alligevel fragtede
granitkvadre, lige som enkelte af fontens kalk til Dannevirke? Måske, men det må
træk findes på andre granitfonte i området. bemærkes, at fontenes kirker dog ligger 20
En jysk stenhugger kunne altså have virket km fra vandvejen til Dannevirke og sikkert
i Nordøstskåne og udført fonten.36 Men var nærmere tilgængelige fra den nordligedet må stadig stå som en mulighed, at den re Flensborg Fjord.
er eksporteret. Når fonte som her er helt
ens, vil de som hovedregel alle være udført Perspektivering
i stenhuggerværkstedet. I så fald kan fon- I en vis modsætning til Vesteuropa optræten være sejlet fra Randersområdet, rundt der fontene i Norden hovedsagelig i lokalom Skåne og op ad Helgeåen.37
grupper, der må være udgået fra stedliEndelig findes der på Jyllands østlige ge stenhuggerier.42 Mackeprang taler om
halvø, Djursland, en ensartet fontetype, ”de stedbundne typers lov”. Men længere
der er blevet knyttet til det formodede me- transport forekom, både i lidt større kvansternavn Horder.38 Den karakteriseres ved ta og i form af rejsende enkeltstykker. I alle
et ret lavt, afrundet relief med bladborter tilfælde må længere transport skyldes fakom kummen og en stor forkærlighed for torer som produktets kvalitet og pris. Man
tovsnoninger. Fontene findes næsten alle må nok tænke sig, at de tidlige gotlandinden for et begrænset område, hvori der ske skulpturfonte er blevet håndplukkede
også kendes fem kirkeportaler, der åben- på grund af deres prægtige iscenesættelse
lyst er af samme udførelse.
af kirken og dåbshandlingen. De har væMere end 200 km syd herfor, i land- ret oplevet som små underværker. Og hvis
skabet Angel nær den gamle dansk-tyske de ikke var gaver, har de næppe været billigrænse, finder man yderligere to (af i alt ge. Der fornemmes da også i Danmark en
16). Horder-fonte i nabokirkerne Grum- vis tendens til, at de optræder i kirker med
toft (nu Grundhof ) og Hyrup (fig. 10).39 høje patroner.43
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Fig. 11. Kort over de vigtigste, nævnte landskaber og lokaliteter. Grafik Bogdan Szymczyk.
Map showing the most important regions and localities mentioned in the text.

Vore eksempler viser imidlertid, at fonteeksport allerede fra det sene 1100-tal må
have været drevet kommercielt og i stigende omfang for ”ukendt marked”. Det gælder vel de vesteuropæiske og norske fonte og den skånske udførsel til Østsjælland.
Og det må i høj grad gælde den gotlandske eksport af kalkstensfonte. Disse har i
alt væsentligt fulgt veletablerede handelsveje langs kyster og op ad floder.
Det har ikke givet mening at importere
enkle og simple døbefonte, som man lige
48

iconographisk post nr 3/4 2017

så godt kunne få udhugget selv uden transportomkostninger. Alle de rejsende fonte
udviser da også særlige kvaliteter om ikke
i absolut forstand så relativt i forhold til
bestemmelsesstederne. Særlig udmærker
sig namurfontene og den hallandske font
i Gimsing, idet deres blanke ”marmor” jo
har en virkning, der var stærkt efterspurgt
netop i 1200-tallet.44 Derimod kan man
godt undre sig over, hvorfor man mon har
transporteret en enkel font som Veddiges
den lange og utvivlsomt yderst besværli-

ge vej fra Sydvestjylland til nørre Halland.
Har det været en helt personlig præference? Og har det måske betydet noget, at
den vestjyske fontetypes glatte sider var
velegnet til eksklusiv bemaling? Og blev
eksportfonte overhovedet bemalet i stenhuggeriet eller først, hvor de kom frem og
bestillerne kunne øve indflydelse på det
nærmere udseende?
Vi har flere gange været inde på fontenes transportveje. For middelalderens
England hedder det sig, at stentransport
over land med vogn oversteg lastens pris
ved blot 20 km’s vognkørsel.45 Det har været langt enklere og billigere at sejle, specielt hvis man også kunne have en last ombord på rejsen den anden vej.46 Sejlads må
da også have spillet den altdominerende
rolle for danske fontes veje.
Alene landets geografi tilsiger søtransport, normalt suppleret af en vis brug af
vogne. En undtagelse for denne tilgængelighed udgør Jyllands vestkyst, der på hele
strækningen fra Ribe til Skagen var yderst
vanskelig og farlig både at besejle og komme ind til. Alligevel har hele fem af vore
fonte haft oprindelse eller mål i området
ud imod denne kyst.
Som adgangsvej til og fra det vestlige
Jylland må Limfjorden have spillet en vigtig rolle. Forholdet er imidlertid ikke helt
enkelt. Mens fjorden i vikingetiden var
åben både imod Kattegat og Nordsøen og
dannede base for togterne imod England,
sandede åbningen i vest til på et eller andet tidspunkt o. 1200.47 Gennemsejlingen
blev umulig, hvilket har været en i hvert
fald medvirkende grund til, at man for al-

vor – med større skibe – begyndte at sejle
den risikable vej rundt om Skagens pynt,
den såkaldte ”Umlandsfart”, der må have
holdt sig pænt ude i Skagerak.48
Når det gælder den norske font i Vestervig og den hallandske i Gimsing, må det
være givet, at de er sejlet via Limfjorden.
De har kunnet udskibes ret let ved den inderste fjords nord- og sydkyst. Anderledes
med de øvrige vestjyske lokaliteter. For de
skånske fonte i Holstebro og Møberg indicerer beliggenheden ved Storåen, at de
faktisk er kommet sejlende langs Nordsøkysten. Men det forudsætter jo, at transporten har fundet sted inden fjorden sandede til i vest. Lukningen omtales hos Saxo,
hvor det o. 1200 hedder, at kong Knud
(den Hellige) 1085 kaldte flåden sammen
og begav sig til strandene ved Limfjorden
(lymicum mare), hvorfra der var en ganske kort passage til Vesterhavet, ”den var
dengang sejlbar, men er nu lukket af en
sandbanke”.49 De to skånske fonte kunne
altså indicere, at fjorden endnu var åben i
vest, da de kom frem til deres kirker sent i
1100-tallet. Men de kunne også udmærket
være kørt med vogn den ret korte vej fra
Limfjordens sydkyst.
Allermest vanskeligt er det at udrede de
veje, ad hvilke en sydvestjysk døbefont er
nået frem til Veddige Kirke i Halland. Fonten kunne vel have været kørt en vej tværs
over Jylland til udskibning i fjorden, hvor
nu byen Kolding ligger. Eller en mulig udvej for søtransport kunne være sydover
til Ejderens munding og via Slesvig ind i
Østersøen. Mest sandsynligt er dog nok,
at Veddigefonten simpelt hen blev udskinordic review of iconography 49
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bet fra Ribe,50 der før 1236 havde fået toldfrihed over hele riget og dermed må have
sejlet en rigtig god del ”umeland” også inden da.51
Højmiddelalderen er som bekendt fattig på skriftlige kilder til belysning af store generelle samfundsspørgsmål som produktion, handel og transport. Her kan
materielle vidnesbyrd som døbefonte og
deres udbredelse bidrage. De havde åbenbart tidligst en karakter af luksusudstyr,
men blev fra årtierne o. 1200 til mere eller mindre standardiserede, kommercielle produkter. Denne udvikling, med dens
udslag i eksport, spores naturligt nok tidligst på kontinentet men gjorde sig snart
efter også gældende i Norden. Her var adskillige af de lokale og regionale værksteder
henimod 1200 ved at udvikle serieproduktion og en vis eksport. Efter 1200 udvikledes denne virksomhed voldsomt og samle-
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des naturligt på Gotland, hvor der fandtes
det bedste råmateriale og den mest udviklede tradition for stenbearbejdning og
stenhåndtering. Ligeledes forbandt store handelsveje øens stenbrud med hele
Østersøområdet og kysterne ud til Kattegat og Skagerak.
Denne udvikling mod masseproduktion og ”storskalaudveksling” er i bedste
overensstemmelse med en almen europæisk tendens, der også gav varerne nogenlunde samme pris i de forskellige havne.
Det var her, i tiden o. 1200, at en handel
med tunglast slog igennem i hele Nordeuropa ledsaget af en overgang til større
og kraftigere skibe.52 Og det er i den samme periode, fremtrædende historikere ser
en art temposkift i økonomien, ja en ny
kommerciel ånd, der satte skel i forhold til
de traditionelle landbosamfund og peger
frem imod vor tid.53
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