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7INDSKRIFTEN PÅ TIKØB KIRKES DØBEFONT

TIKØB KIRKE
Kirken i landsbyen Tikøb er en velbygget og smuk 
middelalderkirke og tilmed usædvanlig stor af en 
landsbykirke at være. De ældste bygningsdele, skib, 
kor og våbenhus er opført i romansk stil, formentlig   
i perioden 1175-1250. Kirkens gotiske tårn og sakristi er 
tilføjet i senmiddelalderen.  Udover disse tilføjelser er 
der gennemført en række ændringer af de oprindelige 
bygninger: skib og kor har fået kamtakkede gavle, nogle 
af de små, højtsiddende vinduer er erstattet af større, 
og der er indbygget hvælv over kirkens rum i stedet 
for de oprindelige flade lofter.  

Tikøb kirke er bygget af teglsten, det fremragende 
materiale som stod til rådighed for kloster- og kirkebyg-
geri efter at teglbrændingskunsten var blevet indført 
i Danmark i midten af 1100-tallet. Det vides ikke hvem 
der har iværksat og finansieret byggeriet af Tikøb kirke, 
men det har måske været kongen, biskoppen eller en 
verdslig stormand. Sognemændene kan også have 
spillet en rolle. 

Det er heller ikke kendt, hvem der stod bag den 
arkitektoniske udformning og hvem der leverede den 
håndværksmæssige kunnen. Vi må lade os nøje med 
sagnets beretning om, at kirken blev bygget af cister-
ciensermunkene fra Esrum og biskoppen i Roskilde,  
Absalon, der selv kom til stede ved indvielsen en maj- 
dag. Vi ved ikke om sagnet taler sandt, men usandsyn-
ligt er det ikke. Esrum Kloster blev etableret i 1150-erne 
af franske cisterciensermunke, som var teknisk kyn-
dige, ikke mindst i kunsten at bygge med teglsten, og 
kirkens ældste dele viser i stilistisk henseende tydelig 
indflydelse fra cisterciensernes byggeri i Frankrig og 
Italien. Og eftersom Absalon var biskop i Roskilde 
1158-92 og ærkebiskop i Lund 1177-1201, kan han godt 
have deltaget i indvielsen af Tikøb kirke.

Billedet viser Tikøb 
kirke set fra syd. 
Menighedens hus, 
skibet, regnes opført 
først, måske i til-
slutning til et ældre 
alterhus, kor, af træ. 
Senere blev så det 
teglbyggede kor og 
de øvrige bygnings-
dele tilføjet. Kirken 
er beskrevet i 
‘Danmarks Kirker’ 
og ‘Kirker omkring 
Esrum Kloster’.
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Rekonstruktion af 
farverne på Tikøb 
kirkes døbefont. Alle 
farverne har kunnet 
fremstilles med de 
pigmenter, som stod 
til rådighed i middel-
alderen, omend en 
del af råvarerne var 
ganske kostbare.
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Tikøb kirkes døbefont
Kirken rummer et fornemt stykke inventar, en døbefont, 
som antages at være lige så gammel som teglstenskir-
kens ældste dele, og som muligvis har stået i kirken 
siden dennes indvielse.

Materialet til døbefonten er sandsten, hentet fra et 
stenbrud i den skånske lokalitet Höör. Der findes på 
Sjælland en halv snes døbefonte af skånsk sten, og 
de fleste er udført i Skåne af lokale stenmestre. Sten-
huggerarbejdet på Tikøb-fonten er dog næppe udført   
 i Skåne, men i Nordsjælland af en af de fremmede me-
stre, som i tiden arbejdede her (M. Mackeprang 1941). 
Tikøb-fontens mester signerede sit arbejde med ordene: 

ALEXANDER ME FECIT
Alexander gjorde mig

Navnet kunne tyde på at stenhuggeren var udlæn-
ding, måske englænder, men der er ikke fundet mate-
riale, der kan belyse dette nærmere.

Døbefontens kumme prydes foroven af et bredt 
bladornament i relief, og kummens bund dækkes af 
en hvirvel af lange blade. Rundt langs kummens midte 
løber et bånd med en latinsk indvielsesformular, hvis 
bogstaver er graveret ind i stenen. Døbefontens ter-
ningformede fod er prydet med reliefornamenter på 
de øvre, afrundede hjørner. 

Der er på døbefonten fundet spor af farvepigmenter, 
og det formodes, at reliefferne fra begyndelsen har været 
fremhævet med livlige røde, blå, brune og hvide farver, 
mens skriftbåndet har været sort med gule bogstaver.
Farverne kan forekomme voldsomme, men som det 
udtrykkes af Ulla Haastrup (2003): 

... de middelalderlige mennesker har ønsket at udsmykke og 
fremhæve de hellige billeder med al denne kostbare pragt i 
de mørke, næsten uoplyste kirkerum. Vor tids opfattelse af 
middelalderkunst er alt for påvirket af den blege, akvarelagtig 
smukke bevaringstilstand, som kalkmalerierne nu fremstår i.



10

For middelalde-
rens menighed var 
indskriften næppe 
en læselig tekst, men 
snarere en dekora-
tion, og som sådan 
fremtræder den 
smukkere set på 
fonten end i denne 
udfoldede udgave.

Døbefontens indskrift
Indvielsesformularen er affattet på middelalderlatin, 
og efter tidens skik er nogle af ordene forkortede. Om-
skriver man teksten til uforkortet, klassisk latin lyder 
den:

IN HONOREM DOMINI NOSTRI IESV CHRISTI 
ET SANCTAE MARIAE ET OMNIVM SANCTORVM

altså:
Til ære for vor herre Jesus Kristus 

og den hellige Maria og alle helgener

Den klassiske latins udtryk IN HONOREM er i den 
middelalderlige indskrift blevet til IN ONORE. Tabet af 
de svage konsonanter h i forlyd og m i udlyd forekom 
allerede i det folkelige, latinske sprog, vulgærlatin. Dette 
tab kendes også fra de romanske sprog, som er udviklet 
fra latin; ‘in onore’ er ikke blot middelalderlatin, men 
også korrekt nutidsitaliensk. 

IN ONORE : DNI : NOSTRI :
IESV : CXI : ET SCN : MARIE :

ET : OMNIV : SCANCTORVM :
ALEXANDER : ME FECIT 
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I stedet for: ’Til ære for … Maria …’ kan indskriften 
ordret oversættes ‘Til ... Marias ... ære’, idet MARIAE 
i den klassiske version er genitivformen af MARIA.  
I vulgærlatin og middelalderlatin ændredes endel-
sen –ae til –e og MARIAE dermed til MARIE som også  
i indskriften. Sprogligt set er indskriften altså ula-
stelig, idet man dog bemærker en enkelt stavefejl  
i form af et overflødigt C i SCANCTORVM. 

I middelalderlige indskrifter anvendtes ofte forkor-
tede ord, hvor et eller flere bogstaver udelades. For-
kortelsen markeredes med en vandret streg over or-
det; på Tikøb-fonten står DNI for DOMINI og OMNIV 
for OMNIVM. Hvad forkortelser angår kan man kon-
statere en vis usikkerhed: markeringen af forkortel-
serne i indskriften er korrekt, men der forekommer  
et par afvigelser fra den normale stavemåde.

En af forkortelserne på fonten er CXI  i sammenhæn-
gen IESV CXI, som må være genitivformerne af Jesus 
Kristus. IESV er da også den korrekte, latinske form, 
mens CXI ikke er en gængs skrivemåde og ikke kendes 
andre steder fra.

Kristus skrives på græsk XRISTOS, forkortet XRS. På 
latin kunne man godt skrive X og P, selvom bogstaverne 
egentlig er græske, men det græske S gik ikke videre 
til det latinske alfabet; det blev erstattet af S, og en al-
mindelig forkortelse for Kristus i latinske indskrifter er 
derfor XPS. En anden forkortelse er XPC, hvor C er en 
simplificeret form af S, anvendt i græske håndskrifter. 
Man kunne også nøjes med XP eller X.

En ofte anvendt form er XPI, der skal forstås som XP 
med den latinske genitivendelse I. I den foreliggende 
indskrift ville man følgelig forvente IESV XPI i stedet 
for IESV CXI. 

Forkortelsen SCN for SANCTE (MARIE) burde være 
SCE. Et eksempel på den sædvanlige skrivemåde ses i en 
indskrift i Bjernede kirke ved Sorø. Denne kirke regnes 
bygget o. 1170 af Sune Ebbesen, sønnesøn af Skjalm 
Hvide og fætter til Absalon. Det hedder i indskriften, 
at kirken er bygget: 



Udsnit af græsk 
ind  skrift fra ca. 200 
f. Kr. Bogstaverne 
er velformede og 
letlæste, selvom de 
ikke er helt ens fra 
gang til gang. Athens 
Epigrafiske Museum, 
Inv. nr. 2672.
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… IN ONORE DEI ET SCE MARIE …
… til ære for Gud og den hellige Maria …

Alfabetet
I Tikøb-fontens indskrift benytter stenhuggeren sig af 
tre forskellige bogstavtyper:

• de fleste bogstaver er majuskler, dvs. store bog-
staver fra det græske og latinske alfabet,

• nogle få bogstaver er uncialer, store bogstaver  
i form af afrundede majuskler, 

• et enkelt bogstav er hentet fra en minuskelskrift.
 
Nogle af bogstaverne forekommer både som ma-

juskel og uncial, et enkelt som majuskel og minuskel, 
og selv inden for gruppen af majuskler er der væsent-
lige forskelle i bogstavernes udformning. Dette noget 
forvirrende billede kendes dog også fra mange andre 
middelalderlige indskrifter og bør derfor ikke få os til 
at bedømme indskriften som dårligt håndværk.

Majuskler. I antikken nåede både grækerne og ro-
merne frem til særdeles smukt udformede indskrifter, 
baseret på majuskler. Det græske alfabet kendes fra ca. 
750 f. Kr., i perioden frem til ca. 300 f. Kr. med en række 
lokale varianter. Herefter benyttedes overalt i det store 
græske rige et standardalfabet med 24 bogstaver, baseret 
på det ioniske (østgræske) alfabet. Grækerne benytter 



Et eksempel på Capi-
talis Monumentalis: 
udsnit af en indskrift 
i Herculanum, for-
mentlig fra Augustus’ 
kejsertid, 27 f. Kr 
til 14 e. Kr. En skrift 
som denne var i sig 
selv en god reklame 
for det nye politiske 
system, kejserdøm-
met, som Augustus 
indførte.

Ordet OMNIV be-
gynder med Q i ste -
det for O, har spejl-
vendt N og et bog-
stav i halv størrelse.
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De enkelte bogstaver i både det græske og det latin-
ske alfabet er som udgangspunkt af samme højde og 
kan derfor indpasses mellem parallelle linier, således 
som det især ses i den meget regelmæssige og elegante 
skrift, ’Capitalis Monumentalis’, som romerne benyttede 
på monumenter i rigets storhedstid. Middelalderens 
indskrifter lever ikke alle op til dette romerske ideal, 
heller ikke Tikøb-indskriften. Det er så spørgsmålet, 
om stenhuggeren bevidst har afstået fra en alt for stram 
komposition.

Et enkelt bogstav i indskriften afviger kraftigt fra de 
andre i højde: i ordet OMNIV er I-et af halv størrelse.  
I middelalderlige indskrifter forekommer bogstaver af 
reduceret størrelse ofte, almindeligvis placeret inden  
i eller oven på et nabobogstav, jf. eksemplerne side 16-
17. Den enlige svale i Tikøb er dog nok snarere glemt  
i første omgang og senere klemt ind. 

Samme ord skrives i øvrigt med Q i stedet for O; 
man kan ikke afgøre, om dette er en fejl eller en senere 
ændring. Her og alle andre steder i indskriften er bog-
stavet N skrevet spejlvendt; det virker på os som en 
fejl, men forekommer i mange indskrifter.         

stadig dette alfabet som store bogstaver; et sæt små, 
græske bogstaver kom først til i den tidlige middelalder. 

Romerne indførte det latinske alfabet i 500-tallet  
f. Kr. med det (vest-)græske alfabet som forbillede. En 
del af de græske bogstaver fik en anden form, nogle få 
blev udeladt, og et enkelt nyt kom til.



Bogstaver i Tikøb-ind-
skriften med særlig 
udformning.

Græsk indskrift med 
en dedikation fra 
Ptolemæus IV (210-
204), konge over det 
hellenske Ægypten. 
Den særlige A-form 
forekommer også  
i andre officielle do-
kumenter, udstedt af 
Ptolemæerne. Center 
for the Study of An-
ci ent Documents, 
Oxford University.
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dels nærmer sig prydformer. Bogstavet A har fået en 
tværstreg foroven, C optræder både i en afrundet og en 
skarpkantet form, R er udstyret med ‘prydkrøller’ og  
T forekommer både i en udpræget prydform og en mere 
nøgtern udgave. Sådanne variationer er velkendte fra 
andre af tidens indskrifter, både håndskrifter og ind-
skrifter i sten. 

En særlig form af alfabetets første bogstav, et A med 
en v-knækket tværstreg, kan formentlig i denne sam-
menhæng forstås som en middelalderlig prydform; 
man kan mistænke Alexander for at ville fremhæve sig 
selv lidt ved at benytte denne form som første bogstav 

i sit navn, - og ikke andre steder i indskriften. Denne 
særlige bogstavform har dog en lang historie; den kan 
i hvert fald spores tilbage til Ægypten i hellensk tid. 
Her dukker den tilsyneladende umotiveret op tidligt 
eller midt i 200-tallet f. Kr., ikke som en prydform, men 
som et regulært alternativ til det almindelige A, som da 
længe havde været den normale form i hele det græske 
rige. Lige siden har A-et med knækket tværstreg været 
benyttet i mange forskellige sammenhænge, også i mid-
delalderens håndskrifter, på monumenter og mønter.  

Uncialer. Fra ca. 150 e. Kr. benyttede man i græske 
og latinske håndskrifter, ikke mindst bibelhånd-

En række af stenhuggerens bogstaver, A, C, D, E, I, L, 
M, O, R, S, T og V afviger ikke radikalt fra de romerske 
ma juskler, om end de er knap så regelmæssige og til



Uncialer.

Et lille n blandt alle 
de store bogstaver.
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skrifter, skrifttyper med uncialer, dvs. majuskler, som 
var noget afrundede og dermed enklere at skrive.  
I Tikøb-indskriften forekommer bogstaverne A, E og M 
både som majuskler og som uncialer. Bogstavet X med 
svungne former kan formentlig også opfattes som en 
uncial.

Minuskler. Bogstavet N i ONORE er ikke et stort bog-
stav som alle de øvrige forekomster af N i døbefontens 
indskrift. Det kan sammenlignes med det afrundede, 
lille ’n’ i de minuskelskrifter, som udvikledes i de første 

århundreder e. Kr. Minuskelskrifterne fremkom ved at 
man begyndte at give nogle bogstaver i majuskelskrift 
overlængde eller underlængde (eksempelvis b og g) og 
skrive dem ind imellem fire parallelle linier i stedet for 
to. Majusklerne benyttedes i minuskelskrifterne bl. a. 
som store begyndelsesbogstaver. 

Sent i 700-tallet fik Karl d. Store systematiseret mi-
nusklerne, og den karolingiske minuskelskrift blev 
en slags standardskrift i Europa og dannede fra ca. 
1100 udgangspunkt for den gotiske skrift, hvor bogsta-
vernes runde buer erstattes af spidse, – som også buerne  
i arkitekturen. Den gotiske skrift optræder fuldt udviklet 
i Danmark fra ca. 1250. 

Echternach-evange-
liet fra ca. 700 e. Kr. 
er skrevet i en irsk-
angelsaksisk minu  -
s kelskrift. Konventio-
nen om marke ring af 
en forkortelse be  nyt-
tes også her: do står 
for deo. Nordenfalk 
1977.



En side fra Canter-
bury Codex Aureus. 
Håndskriftet findes 
på Kunglika Biblio-
teket i Stockholm. 
Nordenfalk.
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Et eksempel på et middelalderligt, latinsk bibelhånd-
skrift er Canterbury Codex Aureus, som menes skrevet 
ca. 750 e.Kr. Indledningen til Matthæus-evangeliet er 
formet som en majuskelskrift mellem parallelle linier,  
mens teksten iøvrigt er skrevet i en uncialskrift. De 
første ord lyder: XPI AVTEM GENERATIO SIC ERAT ... 
Med Kristi fødsel gik det således til ...

Selvom denne tekst altså er væsentlig ældre end Tikøb-
indskriften, forekommer mange af de samme elementer 
som i denne: forkortelsen XPI for Kristus, flere udgaver 
af bogstavet A, E som både majuskel og uncial samt et 
par minuskler, h og q. Teksten er iøvrigt et eksempel 
på anvendelse af bogstaver med reduceret højde. Sidst  
i femte linie er V i ordet ANTEQVAM placeret oveni q-et, 
måske på grund af pladsnød sidst på linien, – samme 
sted er desuden M forkortet bort på regelret vis.



Indskrift på en tavle 
i Roskilde Domkirke. 
Med de mange for-
kortelser og særlige 
tegn er teksten 
nær  mest rebusagtig. 
Trediesidste linie 
skal læses: QVOD 
A QVIBVSDAM 
REGVM CONSILI  -
A RIIS ECCLESIE. Gyl-
dendal og Politikens 
Danmarkshistorie.
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Datering 
Stenhuggerens udformning af indskriften giver ikke 
sikre holdepunkter for en fastlæggelse af dens alder og 
dermed også døbefontens alder. De anvendte skrifttyper 
er udviklet i antikken eller den tidlige middelalder frem 
til ca. 800 e. Kr. og giver ikke umiddelbart grundlag for 
en datering. At der ikke forekommer gotiske bogstaver 
tyder på, at den er blevet til før 1250.  

En sammenligning med nogle daterede indskrifter 
fra 1100- og 1200-tallet kan dog have interesse, selvom 
den næppe kan føre til en nøjagtig datering.

I kapitelsalens præsteværelse i Roskilde Domkirke 
findes en mindetavle fra 1128 over kong Niels’ rådgiver 
Helge. Indskriften på denne tavle er noget mere stramt 
anlagt end Tikøb-indskriften: bogstaverne er meget nær 
lige høje, bortset fra bevid ste afvigelser, og der er ikke 
så mange pyntekrøller. 

Hvad angår valget af bogstavformer ses derimod en 
betydelig overensstemmelse mellem de to indskrifter. 
Bogstavet A findes i de samme tre udgaver, to majuskler 
og en uncial, E findes både som majuskel og uncial, 
uncialerne M og X har omtrent samme udformning i de 
to indskrifter, og der findes en enkelt minuskel, her ‘h’.

I Roskilde-indskriften benyttes i øvrigt et større re-
gister af forkortelsestegn, nemlig foruden den vand  ret te 
streg også de såkaldte tironiske noter, udviklet af en 
romersk frigiven slave, Ciceros sekretær og admini-



Indskrift på tympano-
nen over Gjellerup 
kirkes syddør. Trap 
Danmark.

The Evesham Psal-
ter er skrevet til 
Evesham-klosteret i 
Worchester. Drucker 
1995.
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strator, Mar   cus Tullius Tiro. I ordet CONSILIARIVS 
i anden linie er forstavelsen CON- og endelsen -VS  
således erstattet af ’stenograftegn’, det første nær- 
mest formet som et spørgsmålstegn, det andet som et 
stort anførselstegn. 

Indskriften på syddørens tympanon ved Gjellerup 
kirke er fra 1140, og er ligeledes mere regelmæssig end 
Tikøb-indskriften. Også her finder man uncialer (E og 
M) og en enkelt minuskel (her ‘h’).

Det engelske håndskrift, Evesham Psalter (Davids 
salmer) er fra ca. 1250, og selve teksten er, som man kan 
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forvente, skrevet med gotiske bogstaver. Det viste afsnit 
indledes med et stort initialt S, udsmykket med scener 
fra fortællingen om Jonas i hvalfiskens bug. Herefter 
følger syv linier med store bogstaver, majuskler og 
uncialer (Salme 69.2): 

SALVVM ME : FAC (devs) Q(vonia)M : IN(tra)VERUNT 
(aquae) VSQVE : AD ANIMAM MEAM

Frels mig Gud, thi Vandene når mig til Sjælen  

Den her benyttede skrift minder forbavsende meget 
om Alexanders skrift; begge skrifter har en noget 
uregelmæssig bogstavhøjde og bogstavformer med 
svungne seriffer og krøller. I begge indskrifter finder 
man desuden minusklen ‘n’ mellem majusklerne og 
uncialerne.

Sammenligningen med andre indskrifter fører 
ikke til nogen nøjagtig datering af Tikøb-fontens 
ind skrift, men de mange fællestræk modsiger dog 
heller ikke den hidtidige antagelse om, at døbe-
fonten og dens indskrift er blevet til omkring  
år 1200 (Danmarks Kirker). C. M. Smidt (1938) bedøm-
mer i en grundig redegørelse fonten til at være ud-
ført før 1200, og M. Mackeprang vurderer, at der er:  
al Sandsynlighed for, at Fonten er samtidig med den skønne, 
ca. 1180 opførte Teglstenskirke. 

Håndværker eller stifter? 
Det antages i almindelighed, at signaturen ALEXANDER 
ME FECIT på døbefonten i Tikøb kirke giver os navnet 
på den håndværker, som har udført fonten. Således 
skriver C. M. Smidt: Det er Fonten, der i Indskriften fører 
Ordet og nævner sin Mesters Navn. 

En anden mulig fortolkning er, at det er stifteren 
(fx en højtstående gejstlig eller verdslig person), der 
signerer fonten: Alexander lod mig gøre. 

Det er ikke fastslået, om Alexander var håndværker 
eller stifter, men det mest sandsynlige er, at Tikøbs 



døbefont og dens indskrift blev skabt af en dygtig sten-
huggermester ved navn Alexander.

Stenhuggerens kunnen
Middelalderens stenhuggere var særdeles velud-
dannede. Læretiden kunne være på 5 – 7 år og efterfulg-
tes ofte af mange vandreår vidt omkring, hvor svenden 
fandt beskæftigelse og stu derede faget. De dygtigste 
stenhuggere arbejdede ikke blot med tilhugning af 
enkle stenblokke, men blev nærmere højt respekterede 
billedhuggere, der også udførte kunstneriske arbejder 
som bygningsdekorationer, ligsten og døbefonte. 

Der hersker ikke tvivl om, at Tikøbs døbefont må 
betragtes som et betydeligt kunstværk. Stenhuggeren 
har på fornem vis undgået stive former i reliefferne; 
bladrankeornamentet på kummen har han udformet 
uden syste matiske gentagelser, og ved at give de lange 
blade på kummens bund et asymmetrisk sving har 
han undgået at give den store stenblok en stillestående 
tyngde. 

Indskriftens lidt flagrende udformning passer fint 
ind i dette billede; som den er, kan den opfattes som 
en del af udsmykningen. En indskrift sammensat af 
bogstaver uden variationer, klemt inde mellem paral-
lelle linier, ville ikke være et heldigt valg på dette sted, 
og da de fleste medlemmer af menigheden ikke kunne 
læse, var en smuk udformning at foretrække for en høj 
læsbarhed.

Man må forestille sig, at døbefonten er udformet efter 
en aftale mellem stenhuggeren og den, der iværksatte 
arbejdet. Med en dygtig håndværker som Alexander har 
det ikke været svært at enes om fontens form og dens 
dekoration, mundtligt eller på grundlag af skitser eller 
tegninger, udarbejdet af en af parterne, – de dygtigste 
stenhuggere kunne tegne og forstå tegninger.

Man kan derimod ikke med sikkerhed gå ud fra, at 
stenhuggeren kunne læse eller skrive latin, og udarbej-
delsen af ind skriften er derfor sandsynligvis sket på 
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grundlag af et forlæg, måske skrevet af en præst eller 
en boglærd munk. Ved Tikøb-indskriften har Alexander 
sikkert selv bestemt bogstavernes form, men ansvaret 
for stave fejlene kan lige så vel placeres på den der la-
vede forlægget. Det kan dog godt undre en smule, at 
fejlene har fået lov at slippe igennem; der er tale om 
standardformuleringer, som Alexander må have set 
mange gange i løbet af sin lange uddannelse.

Døbefonten og dens indskrift har uden tvivl alligevel 
været til glæde for mange kirkegængere, ikke mindst 
så længe den fik lov at stå i sin oprindelige, farverige 
skikkelse. 

Operarii lapis, stenhuggere, ved arbejdet, ca. 1180. Udtegning af 
kapitæl, St. Servatius-kirken i Maastricht. G. Binding 1997.
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