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Sammendrag 

Altertavlen i St. Wolfgangskirche i Schneeberg, er den første altertavlen som er spesielt laget 

for et luthersk kirkerom, og er dermed et interessant objekt for å studere altertavler  i over-

gangen fra senmiddelalder til reformasjon. Oppgavens tema er å undersøke denne altertavlen 

med blikk for hva den uttrykker og hvilken religiøs funksjon den kan ha hatt i gudstjenesten 

og troen. 

Altertavlens meningsinnhold har tradisjonelt vært utlagt som en visualisering av Luthers lære 

om frelse gjennom tro alene, og funksjonen har vært antatt å være hovedsakelig didaktisk. I 

min tilnærming forutsetter jeg at meningsinnholdet ikke er fastsatt, forutbestemt og enhetlig, 

men skapes gjennom en gjensidig påvirkning mellom samfunn, verk og betrakter. Betrakteren 

gis en viktig rolle både i den detaljerte analysen av altertavlens motiver og i tilnærmingen til 

altertavlens mulige funksjoner.  Der et viktig perspektiv at altertavlens opprinnelige betraktere 

hadde med seg erfaringsbakgrunn fra senmiddelalderens kultur og religion; de ble ikke plutse-

lig religiøse i luthersk forstand den dagen Schneeberg ble underlagt lutherske styresmakter.  

Hva tro, religion og fromhet er for den enkelte kan læres, innøves og erfares på flere måter 

som i varierende grad involverer fornuft, følelser og sanser.  Derfor går jeg i dybden i noen av 

Luthers skrifter for å undersøke retoriske strategier og få tak i hva begreper som Kristus i 

hjertet, ordet, troen og sakramentet kan bety for den troende.  Den lutherske religion er ikke 

bare en trosbekjennelse eller lærepunkter som skal forstås med fornuften; det sentrale er troen 

på Guds løfter om frelse i Kristus, der troen forstås som tillit til at dette er er sant og overbe-

visning om at gjelder også for meg.  

Konklusjonen er at altertavlens nye funksjoner i luthersk sammenheng er gjemt under den 

tradisjonelle overflaten og at altertavlen ikke bare taler til intellektet, men har flere lag av 

betydning som også kan engasjere betrakterens følelser. Altertavlen iscenesetter og anskuelig-

gjør luthersk religion ved å vise i bilder hva troen er og hvem Kristus er.  

Preken, sakramenter og altertavle bidrar sammen i kirkens forkynnelse, som selvstendige 

deler som formidler noe i seg selv i sitt eget språk. Altertavlen sett i en slik utvidet forstand, 

er da ikke bare illustrasjon av teologiske sannheter eller ritualer som ellers skjer i kirkerom-

met. Den har en selvstendig mulighet til å påvirke betrakteren og bevirke tro og forandring.  
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1 Innledning 

1.1 Introduksjon til tema  

Altertavlen – som objekt i kirkerommet, sammensatt av billedmotiver med religiøst innhold – 

kan fungere som samlingspunkt for tema knyttet til lære, fromhet, gudstjeneste og bilde og 

liturgi i den historiske perioden da altertavlen ble bestilt, utformet og tatt i bruk. Dette er 

utgangspunktet for mitt prosjekt: at studiet av materielle objekter som altertavler, kan gi nye 

og viktige innsikter både når det gjelder religiøse bilders innhold og funksjon og når det 

gjelder teologi og fromhet. At altertavler i det hele tatt finnes i lutherske kirkerom kan synes å 

være et paradoks, siden religiøse bilder ble skarpt kritisert fra flere hold under reformasjonen 

da forenkling og konsentrasjon stod i sentrum. Målet var å fjerne overflødige og menneske-

skapte skikker i tilbedelsen, og konsentrere seg om ordet og troen; ordet som det levende, 

talte ordet, som skulle mottas av den enkelte i tro og gi et direkte forhold til Kristus. Etter 

billedstormen i Wittenberg i 1522 ble bilder i kirkene etter hvert vanlig igjen, og ca 50 luther-

ske altertavler fra 1500-tallet er bevart i Tyskland. Hvorfor hadde man behov for altertavler 

også i lutherske kirkerom etter reformasjonen? 

Mitt hovedtema er å gå nærmere inn på hva disse første lutherske altertavlene uttrykte og 

hvilken religiøs funksjon de kan tenkes å ha hatt. Er altertavlens motiver og billedprogrammer 

uttrykk for luthersk teologi og religiøsitet og hvordan uttrykkes dette?  Brukes altertavlen som 

verktøy for å iscenesette og anskueliggjøre luthersk religion? Forteller altertavlen noe om hva 

det var viktig å formidle til menigheten i kirkerommet og hvordan budskapet burde formidles 

for å nå fram til den enkelte?  Skiller de lutherske altertavlene seg fra senmiddelalderens 

katolske altertavler når det gjelder teologisk innhold, kommunikativ strategi og religiøs 

funksjon?  

For å avgrense og konkretisere velger jeg å konsentrere analysen omkring en bestemt alter-

tavle: altertavlen i St. Wolfgangskirche i Schneeberg. Altertavlen ble ferdigstilt i 1539 og er 

laget for, og plassert over, høyalteret i St. Wolfgangskirche i byen Schneeberg i Sachsen, 

Tyskland. Kunstneren bak altertavlen er Lucas Cranach d. e.(1472-1553) og hans verksted. 

Cranach produserte tre store altertavler for lutherske oppdragsgivere: i Schneeberg, i 

Wittenberg og i Weimar. Samtidig utførte han også oppdrag for katolske oppdragsgivere. Ved 

å sammenlikne med altertavler og bilder utført for både lutherske og katolske oppdragsgivere, 
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kan jeg i analysen komme på sporet av om han løste oppdrag for lutherske oppdragsgivere på 

andre måter og med andre virkemidler enn for katolske.  

Altertavlen i Schneeberg er det første eksempel på en altertavle som er spesielt laget for et 

luthersk kirkerom, og dermed et interessant objekt for å studere endringer i altertavlers inn-

hold og funksjon i reformasjonstiden.
1
 Det er generell enighet blant forskere om at denne 

altertavlen er å anse som protestantisk, selv om formen er hentet fra tidligere, katolske fløy-

altertavler. Meningsinnholdet har i tidligere forskning stort sett vært utlagt som en visuali-

sering av Luthers lære om frelse gjennom tro alene, og funksjonen har vært antatt å være 

hovedsakelig didaktisk.  Deler av ikonografien likner riktig nok på tidligere bilder som «Lov 

og Evangelium», men formatet og monumentets kompleksitet kan bidra til at bildene fungerer 

annerledes sammen enn som enkeltbilder. Sammenliknet med etablerte former i tidligere 

katolsk kirkekunst, og tidlige enkeltstående lutherske bilder og trykk, er det sannsynlig at 

altertavlen som et sammensatt monument, laget for å stå sentralt i et luthersk kirkerom under 

en luthersk gudstjeneste, er noe annet enn disse kategorier. Det er også interessant å se på om 

altertavlen kommuniserer med betrakteren på en måte som ikke bare appellerer til intellektet 

ved å visualisere luthersk lære, men også kan lede til identifikasjon og følelsesmessig respons.   

  

                                                 
1
 En tidligere oppført altertavle laget for en kirke i en by som var luthersk på det aktuelle tidspunktet, er tekst-

altertavlen i Spitalskirche i Dinkelsbühl fra 1537. Se Belting: Likeness and Presence, s. 467. Schneebergalteret 

var imidlerid bestilt i lang tid før dette. Det er mulig at Schneebergalteret kan ha blitt bestilt så tidlig som i 1532, 

se Westrøm: «Lucas Cranach d.e. – reformatoriske bilder og teologisk fortolkning med fokus på motivet Lov og 

Evangelium», s. 1.  
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1.2 Altertavlen og dens maler 

Lucas Cracach den eldre betraktes som en av de mest betydningsfulle kunstnerne fra den 

tyske renessansen, og omtales ofte som en av de «fire store» sammen med Albrecht Dürer 

(1471-1528), Hans Holbein (1497-1543) og Matthias Grünewald (1470-1528). Cranach bodde 

og arbeidet i Wittenberg i Sachsen det meste av sitt liv; fra han i 1505 ble ansatt som hoff-

maler for kurfyrst Fredrik den Vise av Sachsen og til han døde i 1553. Også Martin Luther 

bodde og virket i Wittenberg på denne tiden og var noenlunde jevngammel med Cranach. 

Cranach etablerte et stort malerverksted i Wittenberg der også hans sønner arbeidet. I tillegg 

til sin kunstneriske virksomhet hadde han også flere verv i byen. Han ble flere ganger valgt til 

borgermester og drev byens apotek samt en forlagsvirksomhet. Kunstneren, politikeren og 

forretningsmannen Cranach var en kjent og aktet og ikke minst rik borger av Wittenberg.  

Verkstedet hans stod for en enorm produksjon av bilder for både lutherske og katolske 

oppdragsgivere – det er bevart omkring tusen malerier som bærer hans signatur eller kan 

settes i sannsynlig forbindelse med ham.
2
 

Lite er kjent om den unge Cranach. De tidligste verkene hans bar preg av tilhørighet til 

Donauskolen, en stilretning som kjennetegnes av tre hovedtrekk: at landskapet har en frem-

tredende rolle, at landskap og figurer nærmest smelter sammen og at det i bildet rettes 

oppmerksomhet mot betrakteren. Cranach forlot denne stilen gradvis da han ble hoffmaler i 

Wittenberg, og etablerte en ny og særpreget måte å male på som var en enkel flatebundet stil 

med presise konturer og klare farger. 
3
 

I senere tid har det skjedd et generasjonsskifte innen Cranach-forskningen. Tidligere var man 

mest opptatt av å fastlegge hans livsverk adskilt fra hva som ble produsert av hans sønner og 

verksted og dermed skape et klarere bilde av verkskronologien. I senere tid har man fokusert 

mer på betydningsmessige problemstillinger. Noen forskere har lagt stor vekt på at Cranach 

var en venn av Luther og en sterk tilhenger av Luthers reformprosjekt.
4
  

Uansett hva Cranachs personlige overbevisning måtte være, er det et faktum at Luther fikk 

publisert tekster på Cranachs forlag, og man må kunne anta at Cranach gjennom sitt vennskap 

                                                 
2
 Poulsen: Cranach, s. 12. 

3
 Ibid., s. 36. Her knyttes Cranachs endringer i malestil etter reformasjonen til Luthers syn på bilder. Det er ikke 

enighet blant forskere om at dette er forklaringen; forklaringen kan like gjerne være endringer i tidens malestil 

eller at produksjonen i malerens verksted var så stor at bildene måtte lages under sterkt tidspress. 
4
 Ibid, s. 21. 
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med Luther og status som aktet borger av Wittenberg var vel orientert om tidens lutherske 

idéer.  Det er dermed ikke sagt at Cranach etter hvert utviklet seg til å bli en reformasjonens 

maler, selv om han ga noen bidrag til å utvikle en luthersk ikonografi.
5
 Det kan være like 

fruktbart å holde fast på at han var en kunstner i reformasjonstiden, som startet sitt virke i en 

brytningstid mellom senmiddelalder og tidlig renessanse og som gjennom hele sin karriere var 

preget av dette.
6
  

Hva vil det si at et bilde eller en altertavle er luthersk? Gir det i det hele tatt mening å tildele 

konfesjonell identitet til en altertavle, og hva består i så fall denne konfesjonelle identiteten i? 

Utgangspunktet er at altertavlen i St. Wolfgangskirche i Schneeberg er bestilt av oppdrags-

givere som bekjente seg til den lutherske religion og var ment for plassering i en kirke i en by 

som var nylig var blitt erlært som luthersk område i tiden da altertavlen ble bestilt og install-

ert. Hva lutherske bilder «egentlig» er, er vanskelig å forklare, siden det lutherske kan sies å 

ligge mer i hvordan betrakteren bruker bildet på, og den måte vedkommende tolker det på, 

enn i motivet selv. I visse tilfeller kan den lutherske betydning også være klart bestemt av 

ikonografien, dvs. motivene og deres sammensetning. For eksempel er noen motivkretser nye 

etter reformasjonen, som «Kristus velsigner barna» og «Lov og Evangelium».
7
 Luther har i 

sine skrifter bare spredte kommentarer angående hvilke motiver som bør fremstilles i bilder. 

Hvordan disse retningslinjer skulle forvaltes i praksis, altså den estetiske siden av saken, ser 

han ikke ut til å vise noen interesse for, men overlater til kunstneren.  

Oppdraget ble gitt av Johan Frederik den Høymodige (1503-1554), kurfyrste av Sachsen, som 

også er avbildet på altertavlens vinge på betrakterens høyre side i åpen posisjon. Sammen 

med ham om oppdraget var hans halvbror Johan (1521-1553), hertug av Coburg, som er av-

bildet på vingen på betrakterens venstre side. De tilhørte en protestantisk familie av Sachsiske 

kurfyrster som også inkluderte Fredrik den Vise (1463-1525) og Johan den Bestandige (1468-

1532), som alle støttet Luther.
8
 Altertavlen ble utformet og produsert av Cranch og hans med-

arbeidere i verkstedet i Wittenberg, og fraktet til Schneeberg og plassert på høyalteret i påsken 

1539.
9
 Bestilling og installasjon av altertavlen i kirken falt sammen med at kurfyrste Johan 

Frederik tok kontroll over byen og Schneeberg dermed i 1534 ble offisielt erklært som 

                                                 
5
 Et eksempl på et slikt motiv er «Kristus velsigner barna» (e.1537). Ibid., s. 38. 

6
 Jf. Lindgren: «Cranach – målare i brytningstid». 

7
 Poulsen: Cranach, s. 35 og s. 51. 

8
 Thulin: Cranach-Altäre der Reformation, s. 33. 

9
 Pöpper: «was wir eigentlich und nothwentig von dem Altaren wissen» dokumenterer detaljer om betaling, frakt 

og installasjon av altertavlen (s. 28-29). Her dokumenteres også altertavlens inskripsjoner, blant annet med dater-

ing og Cranachs signatur.     
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luthersk.
10

 I sammenheng med dette ble det også iverksatt en omfattende fjerning av katolsk 

kunst fra Schneebergs kirker, blant annet ble de mange sidealterene med tilhørende altertavler 

fjernet.
11

  Bygging av en ny kirke på samme sted som den gamle kirken viet til St. Wolfgang 

og jomfru Maria var satt i gang i 1516, og i 1540 var de siste byggearbeidene ferdigstilt og 

kirken som vi i dag kjenner som St Wolfgangskirche ble innviet.
12

 Katolske prester var alle-

rede avskjediget og et nytt luthersk presteskap etablert. Altertavlen var altså med på å marker-

te den offisielle etablering av luthersk reform i den rike sølvgruvebyen Schneeberg. Den kan 

derfor sies å være med på å forkynne den konfesjonelle identiteten til både donatorer, menig-

heten som soknet til kirken og selve byen.  Siden donatorene betalte Cranach for oppdraget, er 

det sannsynlig at deres eventuelle ønsker overstyrte kunstnerens oppfatninger og intensjoner, 

selv om Cranach var en personlig venn av Luther.
13

 Det er overveiende sannsynlig at Cranach 

ville ha godtatt det ikonografiske programmet personlig, men han uttrykte likevel offisielt 

andres ønsker for oppdraget. Samtidig som Cranach utførte oppdrag for lutherske oppdrags-

givere, arbeidet han også for katolske oppdragsgivere, blant annet kardinal Albrecht av Bran-

denburg. Man har i kunsthistorien tradisjonelt hatt vanskelig for å akseptere at Cranach kunne 

være Luthers venn og samtidig arbeide for hans fiender. For å forstå altertavlens budskap og 

funksjon, er det imidlertid ikke nødvendig å forutsette en overensstemmelse mellom kunstner-

ens religiøse overbevisning og verket. Cranachs verker var ikke nødvendigvis uttrykk for hans 

personlige teologiske synspunkter, siden kunstnerens ansvar var å oppfylle en kontrakt med 

en kunde på den beste måte.
14

 Hvordan han gjør dette for Schneeberg altertavlen, og om hans 

valg og utforming avviker fra bilder han produserte for katolske oppdragsgivere, kan være 

interessant å se på videre under analysen av altertavlens motiver.  

Altertavlen er nå restaurert og tilbakeført til det kirkerommet den opprinnelig ble laget for – 

St. Wolfgangskirche i Schneeberg. Den har hatt et omskiftelig liv, og fikk opprinnelig bare stå 

i kirken i knapt hundre år i sin opprinnelige form. Under tredveårskrigen (1618-1648) ble 

                                                 
10

 Reformasjonen hadde hatt en viss tilslutning i Schneeberg også i tiden før den offisielle overgangen til 

luthersk område. Blant annet holdt den lutherske forkynneren Nikolaus Hausmann til i Schneeberg så tidlig som 

i perioden 1519-1521. Ibid., s. 26 
11

 Noble: «A work in which the angels are wont to rejoice», s. 1016. Cranachs altertavle var imidlertid ikke det 

eneste blikkfanget i kirkens østre del. I umiddelbar nærhet var også et sakramenthus og to andre altere med 

altertavler fra katolsk tid,. Disse objektene er tapt, og man har ikke funnet dokumentasjon som viser hvordan de 

så ut. Se også Pöpper, op. cit., s. 30-31.  
12

 Det ser ikke ut som om kirken ble kalt St. Wolfgangskirche på den tiden altertavlen ble satt opp. I visitasjons-

beretningen fra den første kirkevisitasjone i Schneeberg i 1534 omtales ikke kirkene ikke med navn men som 

«der Statkirchen zum Schneeberg». Se dokumentasjon i Pöpper, op. cit., s. 24.  
13

 Noble, op. cit., s. 1018. 
14

 Poulsen: Cranach, s. 22-23.  
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Schneeberg angrepet og plyndret av keiserlige tropper, og i den forbindelse ble altertavlens 

originale omramming ødelagt og bildene røvet. 
15

 

At altertavlen ble ansett som et praktverk i kirken og at Cranach som maler ble satt høyt i 

Schneeberg, går fram av følgende sitat fra en beretning fra 1533 etter at man trodde alter-

tavlen var gått tapt:  «… sondern auch den schönen Altar und Kirchenantiquitet, welcher von 

dem alten und weitberühmten Kunstmaler und deutsches Appelles, Lucas Cranach, ganz 

künstlig und zierlich gemalt und dergleichen nicht wohl in Europa zu finden gewesen, ganz 

und gar geraubt und mit sich davon führt».
16

  

1.3 Forskningskontekst og teoretiske perspektiver 

1.3.1 Forskningsfeltet ”reformasjonen og bilder” 

Religiøse bilders legitimitet har vært problematisert gjentatte ganger gjennom kristendom-

mens historie. Kritikerne har fokusert blant annet på lekfolkets billedkult som avgudsdyrkelse 

og avsporing fra den rette tilbedelse, og utsmykning av kirkene som misbruk av midler som 

heller kunne vært brukt til fattigomsorg.  Bildenes forsvarere har som svar på kritikken for-

mulert forsvar for bildene ved å redegjøre for både deres ontologiske status og deres religiøse 

legitimitet. Argumenter både for og imot bilder, i kirkens historie generelt og i reformasjonen 

spesielt, er grundig og oversiktlig beskrevet i Jeanne Dalgaard i Billedforbudet, av Michaelski 

i The Reformation and the Visual Arts og av Wandel i Voracious idols and violent hands.   

Billedstrid og billedbruk i protestantisk religion er først blitt studert i noe særlig omfang i 

tiden etter ca 1970. Tidligere hadde kunsthistorikere liten interesse i den protestantiske kunst i 

Nord-Europa og dens røtter i den protestantiske teologi eller i ikonoklasmen. En vanlig inn-

fallsvinkel var at Luthers reformasjon ble sett på som fiendtlig innstilt til visuell og sanselig 

kultur, og dermed ble medvirkende til endringer som førte til et forfall og forflatning i den 

religiøse kunsten. Bildene ble sett på som overtydelige og didaktiske med mindre kunstnerisk 

og symbolsk verdi, og dermed lite interessante fra et kunsthistorisk synspunkt.
17
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Gjennomgang av litteratur på feltet “reformasjonen og bilder”, gir inntrykk av at mest forsk-

ning er gjort på reformasjonstidens didaktiske og polemiske bilder, som bibelillustrasjoner, 

bilder med motivet som kalles Lov og Evangelium og pamfletter.  Pedagogisk bruk av bilder 

var imidlertid ikke noe nytt med reformasjonen, selv om utformingen og virkemidlene kan 

sies å være nye.
18

 Pave Gregor den stores berømte utsagn om at bilder er for lekfolket hva 

bøker er for de lærde, har vært et viktig argument i forsvaret for bilder i vestlig tradisjon. 

Bilder i protestantiske kirkerom har vært mindre studert inntil Joseph Leo Koerners omfat-

tende studie av altertavlen i Wittenberg The Reformation of the Image ble utgitt i 2003. 

Wandel bemerker også i 1995 at ”The theological content of altarpieces has been surprisingly 

little studied”.
19

  

Bakteppet er også for Koerner ikonoklasmen, men han setter altertavlen inn i en vid historisk 

og teologisk kontekst med vekt på luthersk reform. Han argumenterer for at bildet selv refor-

meres når man i luthersk sammenheng tar bildet i bruk for å formidle budskapet, og introduse-

rer begrepet «iconoclash» for å belyse dette poenget.  Schneebergalteret er ikke et eget tema 

for Koerner, men han behandler altertavlene i Weimar, Wittenberg og Schneeberg fra 

Cranachs verksted som en gruppe, og knytter dermed også inn motiver fra Schneeberg-tavlen 

i sin gjennomgang av teologiske tema og motiver på altertavlen i Wittenberg. For både belys-

ning av teologisk kontekst og fortolkning av viktige motiver, bruker jeg noen av hans poenger 

videre, i tillegg til at jeg har latt meg inspirere av hans nærlesing av detaljer i motivene. 

1.3.2 Religiøse bilders funksjon 

Hans Beltings fokus i Likeness and presence: A History of the Image before the Era of Art, er 

religiøse bilders funksjon gjennom historien. Han gir mest nye perspektiver på tiden før refor-

masjonen, men gir også viktig teoretisk bakgrunn for å forstå overgangen til det han kaller 

«the era of art» som innledes med reformasjonen, da bildet blir noe annet – «kunst».  Det er 

interessant at Belting tilsynelatende fratar teologene en sentral rolle i forhold til produksjon, 

bruk og tolkning av bilder. I kapittelet «The power of Images and the Limitations of Tholo-

gians»,
20

 påstår han at teologene mest har vært opptatt av å sanksjonere lekfolkets billedbruk, 

og av å forstå bildene riktig.  

                                                 
18

 Pettegree: The Reformation World. 
19

 Wandel: Voracious idols and violent hands, s. 50. 
20

 Belting: Likeness and Presence, s. 1-9 
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David Freedbergs studie av bildenes makt gjennom den effekt de skaper i betrakteren, The 

power of Images,
 21

 har ofte blitt sammenliknet med Beltings, men Freedberg gir teologien en 

mer konstruktiv rolle i det at han gir eksempler på at teologer ofte har brukt bildenes makt og 

påvirkningskraft for å oppnå sine mål. Han går også videre enn Belting i å påstå at det som er 

typisk for middelalderens religiøse bilder, er normativt for all historie om bilder og mennes-

kers respons på dem.  Et annet interessant poeng hos Freedberg, er at han toner ned skillet 

mellom folkelig fromhet og eliten. Belting tenderer til det motsatte, og hevder at da teologene 

forsøkte å regulere billedbruken, responderte folket med å forsvare og beskytte dem.  Uansett 

ser det ut som et viktig perspektiv å ta hensyn til at det var forskjeller i teologisk kompetanse 

mellom lekfolk og lærde.  

1.3.3 Forholdet mellom teologi og religiøse bilder 

Når jeg velger å undersøke det teologiske innholdet i lutherske altertavler, er det underforstått 

at jeg tar det for gitt at teologi kan være en kilde til å forstå kirkekunsten, og at bilder i 

kirkene også kan være en kilde til å forstå teologi og religiøs praksis. Et avgjørende spørsmål 

er om jeg har belegg for en slik antakelse. I forskningen omkring middelalderens religiøse 

bilder og altertavlers meningsinnhold og funksjon har jeg funnet relevante refleksjoner over 

dette, særlig i artikkelsamlingen The Mind’s Eye. Art and Theological Argument in the Middel 

Ages. Selv om materialet er fra middelalderen, mener jeg at de teoretiske perspektivene kan 

være med å kaste lys over forholdet mellom teologi og religiøse bilder også i reformasjons-

tiden.  

Jeffrey Hamburger reflekterer i sine artikler i The Mind’s Eye over forholdet mellom teologi 

og bilder. Han mener at teologiens mange grener alle kan ha vidtrekkende innvirkning på 

bildenes tilblivelse og resepsjon. Ifølge Hamburger er ikke spørsmålet om teologien kan være 

en kilde til å forstå bildene, men hvordan og på hvilke måter dette kan skje på, og også om 

bildene kan være en kilde til å forstå teologi og religiøs praksis. Hans poeng er at hvis man 

leser teologiske tekster mer for hvordan de sier noe enn hva de sier, kan teologien kaste lys 

over bildene. Fokus må være tekster og bilder som måter å se og forme verden, og som måter 

å ramme inn og forme religiøs erfaring. Hva teologene sa om bildene er mindre viktig enn 

hvordan de brukte bildene og deres oppfatninger om det visuelle som hjelpemidler for argu-

ment og anskueliggjøring. Bildene kunne tjene til å åpne opp teologiens innhold og språk for 
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lekfolket.
22

  Sett i sammenheng med Hamburgers tilnærming, finner jeg det relevant å se på 

Luthers forhold til bilder og luthersk teologi og fromhetspraksis for å kaste lys over altertav-

lens funksjon.  

Det er ikke tvil om at altertavlen i en luthersk kontekst representerer noe nytt i forhold til sen-

middelalderens, selv om man for eksempel fortsatt brukte gammel form på de nye altertav-

lene.
 
Men hva er det nye? Eksisterer det en luthersk ikonografi for altertavlens vedkommende, 

og finner man denne på altertavlen i Schneeberg?  

Selv om jeg skal se på altertavler i Tyskland på 1500-tallet, er det interessant å se på studier 

av luthersk kirkekunst andre steder. I så måte gir artikkelsamlingen Tro og bilde i Norden i 

reformasjonens århundre
23

 nyttige perspektiver. Tema her er de kirkelige og billedmessige 

omveltninger i Norden på 1500-tallet, altså i samme tidsrom som jeg har valgt å studere. I 

artikkelen «Luthersk billedtenkning og ortodoksiens altertavle i Norge»,
24

 redegjør R. Fle-

mestad for luthersk billedtenkning både generelt og i forhold til altertavler, og hevder at man 

på mange måter kan se på Luthers hans billedsyn som et resultat av hans måte å resonnere 

teologisk. For Luther var det av mindre betydning hva et bilde var, enn hva det betydde for 

den troende. I forlengelsen av dette forholder jeg meg også til Tarald Rasmussens artikkel 

«Iconoclasm and Religious Images in the Early Lutheran Tradition», der han blant annet går 

inn på bilders funksjon i tidlig lutherdom og Luthers syn på bilder. Han stiller spørsmål ved 

om bildet i luthersk tradisjon virkelig er så underordnet ordet som man tradisjonelt har for-

stått, og henleder oppmerksomheten på muligheten for at Luthers tale om bilder i hjertet også 

kan ha noe å si for de fysiske bildenes rolle.
25

 Dette er relevante spørsmål å ta med videre i 

undersøkelse av altertavlens funksjon.  

1.3.4 Schneebergtavlens forskningshistorie 

I senere år har det vært økt interesse for altertavlen i Schneeberg fra forskere. Det er blitt 

publisert verker og oppdaget nytt og viktig arkivmateriale som kaster lys over altertavlens 

tilblivelse og historiske kontekst. Dette kan ha sammenheng med at altertavlen ble tilgjengelig 

igjen og plassert i sitt opprinnelige kirkerom etter å ha vært til restaurering. I tilegg har det 

nært forestående Luther-jubileumet i 2017 ført til en økning i forskeres interesse både for 

                                                 
22

 Hamburger: «The Place of Theology in Medieval Art History», s. 17. 
23

 Blindheim et al. (red.): Tro og bilde i Reformasjonens århundre, Universitetes Oldsaksamling, Oslo 1991. 
24

 Flemestad, Roald: «Luthersk billedtenkning og ortodoksiens altertavle i Norge», i Blindheim et al, op. cit. 
25

 Rasmussen: «Iconoclasm and Religious Images in the Early Lutheran Tradition», s. 9. 
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produkter laget av Cranach d.e., hans sønner og verksted, og i mer utvidet forstand for bilder i 

lutherske kirkerom og deres funksjon i den tidlige lutherske religion. 

Det er gjort mye forskning på Cranacs bilder og i den forbindelse skrevet utallige bøker om 

hans religiøse kunst, hans portretter (blant annet av Luther og andre reformatorer) og mytolo-

giske motiver, og det er for omfattende å gå inn i alt dette innenfor rammene av denne opp-

gaven. Det er imidlertid relevant å redegjøre for studier som befatter seg med Schneeberg-

tavlen spesielt, og presentere noen trekk ved endringer i fortolkninger og teoretiske perspek-

tiver som er relevante for min teoretiske og metodiske tilnærming. 

Den første omfattende studien av altertavlens ikonografi ble utført av Oskar Thulin (1898-

1971), og hans arbeid Cranach-Altäre der Reformation, kom til å legge grunnlaget for senere 

forskeres befatning med altertavlen. Thulin var gjennom sitt forfatterskap opptatt av å knytte 

reformasjonens bilder tett opp til den lutherske teologi, og brukte også denne tilnærmingen til 

Cranachs lutherske altertavler i Schneeberg, Weimar og Wittenberg. Han bruker en tradisjon-

ell ikonografisk/ikonologisk tilnærming etter Panofskys modell,
26

 og resultatet er at han ender 

opp med å se altertavlens motiver mer eller mindre som en passiv refleksjon av reformatoris-

ke læresetninger og altertavlen som et pedagogisk verktøy som skulle tjene til å overbevise og 

kommunisere den nye evangeliske kjerneidéen: frelse gjennom troen alene.  

Han var også opptatt av at det var sterke bånd mellom Luther og Cranach, og mente at kunst-

nerens tro kom tydelig til syne i bildene. Det er nesten så han maner frem et bilde av den 

fromme lutheraneren Cranach stående med Luthers tekster i den ene hånden og malerpenselen 

i den andre, klar til å visualisere Luther teologiske poenger. Flere forskere etter ham brukte 

liknende metoder, og kom stort sett fram til de samme konklusjoner.  

Bonnie J. Noble setter også altertavlen inn i en teologisk kontekst, men forsøker å bringe inn 

nye perspektiver. Til tross for at hun klart kritiserer Thulin og tidligere forskere for å ha hatt 

for ensidig blikk for ikonografi, stil og forbindelse til grunnleggende luthersk teologi og 

dermed ende opp med en beskrivelse av altertavlen som en passiv refleksjon av Luthers lære, 

tolker hun selv altertavlens ikonografi tett sammen med Luthers prekener og skrifter. Det jeg 

finner mest interessant med hennes tilnærming, er at hun forsøker å bringe inn betrakteren 

som avgjørende for altertavlens meningsinnhold, og hevder at altertavlen i tillegg til å være et 

                                                 
26

 Panofsky: Meaning in the Visual Arts, s. 26-54. 
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pedagogisk verktøy for formidling av Luthers lære om frelsen, også aktivt engasjerer den tro-

ende.  

At altertavlen er aktiv og dynamisk, at altertavlens nye funksjon i luthersk sammenheng er 

gjemt under den tradisjonelle overflaten og at det eksisterer et dynamisk forhold mellom tekst 

og bilde, er en viktig del av Nobles argumentasjon og intensjonene bak hennes forskning. Jeg 

ser imidlertid ikke at hun klarer å belegge alle disse påstandene på en overbevisende måte i 

sin analyse og fortolkning, og dette har inspirert meg til tema og problemstillinger for denne 

oppgaven. Jeg vil gå videre og undersøke altertavlens betydning og funksjon for betrakterne i 

en forlengelse av Nobles arbeid og samtidig bringe inn nye perspektiver fra middelalderforsk-

eres tilnærming til katolske altertavlers funksjoner. 

I 2013 ble det utgitt et omfattende verk om altertavlen i Schneeberg: Das Bild des neuen 

Glaubens. Her er det flere artikler som kaster lys over både altertavlens historiske kontekst, 

dens tilblivelse og videre skjebne fram til ferdig restaurert og tilbakeført til kirken og dens 

ikonografi og meningsinnhold. Artiklene om ikonografi og betydning bygger videre på tid-

ligere arbeider, men tilfører også noe nytt blant annet om altertavlens folding og forbindelse 

til senmiddelalderens messe. I enda sterkere grad enn i Nobles arbeid, trekkes betrakter-

perspektivet inn i fortolkningene og utvides med større vekt på nattverden, tro og bønn; kort 

fortalt bringes både ritualer og fromhet inn i synsfeltet. Dette vil jeg også bygge videre på, og 

de relevante artiklene vil bli presentert og referert til der jeg forholder meg til dem i studien 

En nyere masteroppgave i kunsthistorie av Kristin F. Westøm om altertavlen i Schneeberg,
27

  

har bidratt med metodiske innfallsvinkler til mitt arbeid. Selv om oppgaven konsentrerer seg 

mest om motivet Lov og Evangelium, er det Schneebergalteret som er utgangspunktet. Opp-

gaven er i hovedsak et utredningsarbeid om kunsthistorisk historiografi, teori og metode bas-

ert på Thulin, Koerner og Nobles forskning, der hun setter deres arbeid inn en faghistorisk 

sammenheng og forsøker å dekode hvilken teori og metode de har vektlagt i sitt arbeid. Hun 

gjør også et forsøk på, ved hjelp av Michael Baxandalls slutningskritiske metode,
28

 å bringe 

inn det hun mener er en ny måte å se verket på; at altertavlen var et politisk tiltak for å styrke 

fyrstefamiliens makt samtidig som den også var en reformatorisk trosbekjennelse. Ellers 

holder hun fast på at det eneste nye reformatoriske elementet i altertavlen er bildet «Lov og 

                                                 
27

 Westrøm: «Lucas Cranach d.e. – reformatoriske bilder og teologisk fortolkning med fokus på motivet Lov og 

Evangelium». 
28

 Baxandall: Patterns of Intention, s. 1-40. 
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Evangelium». 
29

 Det jeg imidlertid finner viktig er hennes redegjørelse for foreskjellige meto-

der og deres anvendelse i fortolkning av bilder fra reformasjonstiden.  

Det har i senere år skjedd en utvikling mot mer tverrfaglighet og mangfoldighet i metodebruk 

blant forskere som studerer av tekster og bilder, og det er anerkjent at forholdet mellom tekst 

og bilder, visuell kultur og bilder som historiske kilder er sammensatt og komplisert.
30

 Det er 

anerkjent at når man tar for seg et bestemt verk og belyser det ut fra forskjellige kontekster og 

synsvinkler, kan det også være formålstjenelig å benytte flere metoder. Westöm viser til at en 

kombinasjon av formalanalyse, ikonologi, semiotikk, resepsjonsteori og slutningskritikk kan 

være fruktbart også i analysen av Lov og Evangelium. Bruk av flere metoder kan være et 

hjelpemiddel til å komme fram til en bredere og mer sammensatt forklaring på hvorfor et verk 

endte opp med å få en særlig form på et bestemt historisk tidspunkt og hvilken funksjon et 

hadde for de opprinnelige betrakterne.  

  

                                                 
29

 Weström, op. cit., s. 56. 
30

 Dette blir belyst og problematisert gjennom eksempler i artiklene i Bolvig ogLindley (red.): History and 

Images. Towards a New Iconology.  
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1.4 Problemstilling og fremgangsmåte 

1.4.1 Problemstilling 

Etter å ha satt mitt tema inn i en forskningskontekst, og redegjort for viktige og relevante 

forskningsspørsmål og perspektiver i forskningslitteraturen vil jeg på denne bakgrunnen 

formulere følgende problemstilling med tilhørende underspørsmål:   

Hvilket teologisk budskap uttrykkes i altertavlens samlede billedprogram og hvilken 

religiøs funksjon kan den ha hatt for betrakterne? 

 Er altertavlens motiver og billedprogrammer uttrykk for luthersk teologi og religiøsitet 

og hvordan uttrykkes dette?   

 Fungerer altertavlen som verktøy for å iscenesette og anskueliggjøre luthersk religion?  

 Forteller altertavlen noe om hva det var viktig å formidle til menigheten under guds-

tjenesten og hvordan budskapet burde formidles for å nå fram til den enkelte?   

 Skiller de lutherske altertavlene seg fra senmiddelalderens katolske altertavler når det 

gjelder ikonografi, teologisk innhold, kommunikativ strategi og religiøs funksjon?  

1.4.2 Materiale og tilnærming 

Det er altertavlen i St. Wolfgangskirche i Schneeberg som den står i dag, med dens malte 

paneler, som er mitt primærmateriale. Siden den originale omrammingen er tapt, er ikke det 

nåværende rammeverket interessant å studere nærmere som en del av tavlens uttrykk. Hvor-

dan billedtavlene er satt i forhold til hverandre i den samlede fløyaltertavlen, er imidlertid 

relevant, siden det er sannsynlig at man har klart å rekonstruere den opprinnelige sammen-

setningen. 
31

 

Når man undersøker bilders ikonografi og meningsinnhold, er det viktig å ha et bevisst for-

hold til hvilket materiale det er interessant og relevant å sammenlikne med. Hvordan man 

kategoriserer og grupperer et materiale må alltid bestemmes ut fra problemstillingene og 

hensikten med studien, og det er vanlig å ta utgangspunkt i verkets kunstner, regionale 
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og/eller kronologiske kriterier.
32

 Jeg vil først og fremst se på andre bilder og altertavler av 

Cranach d.e. og hans verksted der jeg finner det relevant å sammenlikne form, ikonografi og 

billedprogrammer i luthersk og katolsk kontekst. Andre kunstnere og verker fra andre tids-

perioder vil kunne bringes inn, men bare der det kan være med på å kaste lys over detaljer i 

ikonografien eller illustrere ikonografiske konvensjoner. I forskningslitteraturen har det vært 

tradisjon for å se altertavlene i Schneeberg (1539), Wittenberg (1547) og Weimar (1553/55) i 

sammenheng, siden de alle er utført av av Cranach d.e. og hans verksted
33

 for lutherske opp-

dragsgivere i den tidlige lutherske fasen fram til religionsfreden i Augsburg (1555). Jeg finner 

det også relevant å sammenlikne noen motiver fra disse tre tavlene, særlig siden både Witten-

berg-tavlen og Schneeberg-tavlen har nattverdsmotiver i sentrale posisjoner og Weimar-tavlen 

i likhet med Schneeberg-tavlen har en fremtredende variant av Lov og Evangelium-motivet. 

Sammenlikning er imidlertid ikke et hovedpoeng i analysen, og vil bare brukes der det er nød-

vendig for å illustrere viktige forskjeller i luthersk og katolsk kontekst eller for å vise endring-

er eller utvikling av et ikonografisk motiv. Som kilde til Cranachs bilder, har jeg i stor grad 

brukt Cranach Digital Archive, en billeddatabase og forskningsarkiv som tilbyr store deler av 

Cranach-verkstedets malerier i digital, høyoppløselig form som egner seg for detaljstudier av 

ikonografi.
34

 

Utgangspunktet for min analyse og fortolkning av altertavlens motiver, er den ikonografiske/-

ikonologiske metode. Denne metoden har i senere tid fått kritikk for å være altfor snever og 

tekstbundet, og vil derfor suppleres med ut med nyere tilnærminger og perspektiver. 

Siden målet mitt er å undersøke altertavlens funksjon for betrakterne, må jeg ha en tilnærming 

som bringer betrakterne nærmere synsfeltet. Det er vanlig å mene at verkets meningsinnhold 

ikke er fastsatt, forutbestemt og enhetlig, men skapes gjennom gjensidig påvirkning mellom 

samfunn, verk og betrakter.
35

 En tilnærming i tråd med Wolfgang Kemps resepsjonsestetiske 

metode kan være fruktbart for å bringe inn betrakterne.
 36

 Denne metoden tar utgangspunkt i 

at man har følgende elementer, og tar utgangspunkt i at bilder/verk inngår i en kommunikasj-

onsprosess:  

                                                 
32

 Kemp: «Introduction. The altarpiece in the Renaissance: a taxonomic approach», i Humfrey og Kemp (red.): 
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36
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 et verk (her: altertavlen i sin opprinnelige kontekst – kirkerommet),  

 et sted (her: kirkerommet i St. Wolfgangskirche i Schneeberg),  

 en egnet betrakter som verket var ment for (her: en innbygger i Schneeberg som møter 

verket i kirkerommet under feiringen av en luthersk gudstjeneste. Betrakteren vil være 

formet av sin tid, kultur og erfaringer)  

 verkets iboende mening (verkets særtrekk og funksjon utover det å bli betraktet)
37

 

For å kunne aktivisere verkets iboende mening er det ifølge Kemp svært viktig å kunne rekon-

struere den opprinnelige resepsjonssituasjonen. Derfor finne det jeg relevant å redegjøre grun-

dig for verkets kontekst både historisk og religiøst. Også den ikonografiske/ikonologiske me-

toden med sine nyere tillegg og varianter, fordrer grundig kjennskap til periodens religion og 

kultur. Ifølge Kemp er det flere måter verket kan henvende seg til betrakteren på, for eksem-

pel med figurenes blikkretning og gester. Slike måter å henvende seg til betrakteren på, kan 

være relevante for altertavlens funksjon. 
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2 Historisk og teologisk kontekst 

2.1 Luther og reformasjonen  

Siden temaet er å fortolke en altertavle fra reformasjonstiden, er den lutherske reformasjonen 

en relevant kontekst. Både kunstner, oppdragsgivere og altertavlens betraktere måtte forholde 

seg til at reformasjonen førte til endringer i både lære og ritualer. Samtidig kan det være 

viktig å holde fast ved at overgangen senmiddelalder-reformasjon kan sees på mer som en 

prosess enn som et brudd. Dette siden jeg velger, på linje med blant annet reformasjons-

historikeren Heiko Oberman,
38

 å se reformasjonen i et kontinuitetsperspektiv; kort fortalt å 

nedtone reformasjonens brudd med fortiden og vektlegge at reformasjonen er forberedt i 

senmiddelalderen og dermed viderefører deler av senmiddelalderens tenkning og fromhet. 

Altertavlens opprinnelige betraktere var opplært i den katolske religion, hadde erfaring med 

tradisjonelle skikker og ritualer og brakte denne erfaringsbakgrunnen fra senmiddelalderens 

kultur og religion med seg inn i det nye. Det samme gjaldt for Lucas Cranach d.e. som hadde 

med seg både tradisjoner, konvensjoner og idéer fra tidligere oppdrag.  

Reformasjonen startet som et oppgjør om Kirkens botspraksis og avlatshandel, og endte opp 

med at senmiddelalderens kirke ble splittet i flere religiøse konfesjoner.
39

  Startpunktet for 

reformasjonen regnes som 31. oktober 1517, da Martin Luther (1483-1546) i Wittenberg 

offentliggjorde sine teser mot kirkens avlatspraksis. Han var augustinermunk og arbeidet som 

professor ved Universitetet i Wittenberg, og hadde omfattende erfaring i arbeid med Bibel-

tekster. Under hans bibelstudier gikk det plutselig opp for ham at den Guds rettferdighet som 

omtales i Apostelen Paulus’ brev til romerne (Rom 1,17), ikke er Guds straffende rettferdig-

het, men den rettferdighet Gud gir synderen som tror på Jesus Kristus; dette er det som van-

ligvis kalles Luthers reformatoriske oppdagelse.
40

 Luther mente da å ha gjenoppdaget evan-

geliet som budskapet om at det syndige mennesket blir rettferdig overfor Gud ved troen alene, 

og med dette utfordret han Kirken. 

                                                 
38

 Jf. Oberman: Luther. Man between God and the Devil, The Reformation. Roots and Ramifications og The two 

Reformations: the journey from the last days to the new world. 
39

 Konfesjon betyr trosretning, og i praksis vil en konfesjon formulere og definere sitt teologiske ståsted og 

avgrense sin lære mot andre konfesjoner.  
40

 Oberman: Man between God and Devil, 153-154. 
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I 1520 ga Luther ut det som ofte omtales som hans hovedskrifter
41

 og dette året regnes ofte 

som reformasjonen høydepunkt. Det var dette året Luther ble lyst i bann av pave Leo X og 

måtte innse at han ikke fikk gjennomført reformer innenfor pavekirken. De politiske for-

holdene i Tyskland, med de lokale kurfyrstene som utfordrere til keisermakten og de frie 

riksbyene med stor politisk selvstendighet, var en medvirkende faktor til at reformasjonen 

ikke ble stoppet allerede på det tidspunktet. Kurfyrste Fredrik den Vise av Sachsen beskyttet 

Luther så han kunne fortsette sitt arbeid så lenge han holdt seg innenfor Sachsen.  

Det første bekjennelsesskriftet for den lutherske konfesjon var Confessio Augustana (1530). 

Skriftet ble avvist av riksdagen i 1531, men ble senere akseptert ved Riksdagen i Augsburg i 

1555, og fra da av var lutherdommen en egen religion ved siden av den katolske kirke i det 

tysk-romerske riket.  

Luther så ikke seg selv som reformator. For ham fantes det bare en reformator og en reforma-

sjon; Jesus Kristus når han kommer igjen for å dømme levende og døde og innlede en ny tid.
42

  

Han oppfattet sin oppgave som det å forkynne evangeliet i de siste tider i kamp med paven 

som selveste Antikrist, og han betraktet seg mer som et Guds verktøy, en profet eller evange-

list.
43

  

Noen av kjernepunktene i den nye lutherske religionen, og viktige tema i reformatorenes opp-

gjør med paven og senmiddelalderens katolske kirkes lære og tradisjoner, kan kort oppsumm-

eres slik:  

 Skriften alene, sola scriptura. Med dette menes at bare Bibelens tekst og budskap 

skulle være var grunnlaget for kristen tro. Ikke kirkens tradisjon, paven eller konsilier. 

 Nåden alene, sola gratia. Guds nåde alltid ufortjent og den er en gave Man kan ikke 

gjøre seg fortjent til nåden gjennom fromhet og gode gjerninger. 

 Troen alene, sola fide.  Bare synderens egen tro på Jesus Kristus kan føre til rettfer-

dighet overfor Gud. Gode gjerninger og helgeners forbønn har ingen rolle for frelsen. 

                                                 
41

 Tekster fra avlatsstriden (1517-1518), Disputasjonen i Heidelberg (1518), Skriftet til den kristne adel (1520), 

Skriftet om kirkens babylonske fangenskap (1520) og Traktat om den kristne frihet (1520). 
42

 Oberman: Man between God and the Devil, 177. 
43

 Ibid. 
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 Samtidig synder og rettferdig, simul iustus et peccator. Det troende menneske er sam-

tidig synder under loven og rettferdig i Guds øyne ved evangeliet. Vel å merke evan-

geliet forstått i betydningen den frelsende troen på Jesus Kristus.  

2.2 Ritualer og sakramenter 

Det som skjer i gudstjenesten i nærhet til og foran altertavlen, og hva som er det teologiske 

grunnlaget for handlinger og forkynnelse i kirkerommet, vil kunne ha betydning for hvordan 

altertavlen fortolkes av betrakterne og hva den var ment å skulle anskueliggjøre. Lære, for-

kynnelse, ritualer og tro er knyttet sammen for den troende.  

«Before we approach the table, we must already know, through preaching and cathechism 

what Communion means. And what Communion means is what preaching preaches – salva-

tion through Christ. We start and finish in the school»
44

, sier Koerner og hevder at Cranachs 

altertavle i Wittenberg fungerer innenfor denne sirkelen. Det samme kan også gjelde for alter-

tavlen i Schneeberg. Hva luthersk tro og religion er for den enkelte kristne, kan læres, innøves 

og erfares på flere måter som i varierende grad kan involvere fornuft, følelser og sanser, blant 

annet gjennom katekismeundervisning, forkynnelsen i gudstjenesten, deltakelse i ritualer, 

kirkemusikk, salmesang og kirkerommets utsmykning. 

Reformasjonen førte til store teologiske endringer i synet på sakramentene, både hvilke sakra-

menter som var innstiftet av Gud og hvordan de skulle mottas og forstås. At et sakramente 

hadde sitt fundament i Bibelen, og ikke var et resultat av kirkens lære og tradisjoner, var av 

avgjørende betydning for Luther - sola scriptura. 

Innstiftelsesordene (Matt 26, 25-28, Lukas 22, 19-20 og 1. Kor 11, 23-29) var for Martin 

Luther Guds i bokstavelig forstand, og Guds ord skulle ikke innordnes og tilpasses mennes-

kers fornuft, fantasi eller tradisjon.
45

 Dette forholdet til teksten, som Guds ord og tale, styrte 

Luthers lesning av de nytestamentlige beretningene om nattverden. Jesu ord ved innstilftelse 

av nattverden ble styrende for luthersk praksis og teologi: utdeling i begge former til hele 

menigheten, prestens rolle, hva det betyr at brødet og vinen er Kristi legeme og blod og mål-

tidets funksjon. Luther hentet sine argumenter i disse få ordene, og brukte andre bibeltekster 

ved behov. Han var kritisk til tidens praksis omkring den katolske messen og det han mente 
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 Koerner: Reformation of the Image, s. 329. 
45

 Wandel: The Eucarist in the Reformation, s. 95; se også Bayer: «Luther as an interpreter of Holy Scripture».  
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var misbruk og menneskeskapte skikker. I 1520 publiutgaserte Luther skriftet Om kirkens ba-

bylonske fangenskap rettet til teologer og lærde, og med dette skriftet la han grunnlaget for de 

argumenter han fortsatte å utvikle i tiden som kom.  

Det var ikke den tradisjonelle messen i seg selv som var offer for Luthers kritikk. I sin tyske 

messe (teksten publisert i 1526) bevarte han store deler av strukturen i den middelalderske 

messen.
46

 Han beholdt prekenens plass i liturgien, men ga den større betydning og vekt. Til 

forskjell fra de radikale anabaptistene og den reformerte tradisjonen, var han ikke opptatt av at 

nattverdsmåltidet i størst mulig grad skulle etterlikne evangeliefortellingen i praksis, for 

eksempel ved å erstatte alteret med et flyttbart bord som de troende skulle ta plass rundt.
47

 

Luthers hovedpunkter i skriftet om kirkens babylonske fangenskap er avvisning av messe-

offerpraksisen og transsubstansiasjonslæren, forsvar for at nattverden skal utdeles i begge 

skikkelser også til lekfolket og avvisning av at pavekirkens sju sakramenter har belegg i 

Bibelen – det er kun dåpen og nattverden som har et guddommelig innstiftet tegn og et løfte 

om syndenes tilgivelse. 

Luthers anklager mot messen rettet seg først og fremst mot oppfatning av messens funksjon 

som offer og en god gjerning som han hevder er kjernemisforståelsen som har ført til videre 

feil og misbruk. Ifølge Luther var Skriftens ord tilstrekkelig, og dette alene hadde kraft til å 

forvandle brød og vin. Mennesker skulle ikke legge til lag av mening eller legge til flere 

dimensjoner av menneskelig handling.  For Luther var alterets sakrament å forstå som Kristi 

testamente som han etterlot seg ved sin død for å bli distribuert til de troende.
48

 Et testamente 

er et løfte som innebærer testators død, løftet om en arv og utpeking av arvingen. Så det vi 

kaller messen er et Guds løfte om tilgivelse av synder. Å ta imot nattverden var for Luther å 

ha tro på dette løftet/testamentet.  

Reformasjonens teologiske debatter om hvordan sakramentene skulle mottas og forstås, førte 

etter hvert også til endringer i religiøs praksis. Første gang lekfolk mottok nattverden i begge 

skikkelser (brød og vin), var høsten 1521 i en privat seremoni for Philip Melanchton, Luthers 

kollega i Wittenberg, og hans studenter. Juledagen 1521 ble hele menigheten innbudt til å 

motta nattverden i begge skikkelser uten forutgående skrifte og faste, og dette var så populært 

at mer enn 2000 innbyggere i Wittenberg møtte opp for å delta i ritualet. Denne høsten og 
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følgende vinter, mens Luther søkte tilflukt på Wartburg, ble det i Wittenberg gjort flere forsøk 

på å reformere religiøs praksis, noe som ofte omtales som urolighetene i Wittenberg eller bil-

ledstormen i Wittenberg og viser til at ikke alle var enige det som foregikk. Andreas Boden-

stein von Karlstadt og hans radikale meningsfeller ville tvinge frem reformasjonen med makt 

ved blant annet å avskaffe messen i sin tradisjonelle form og ødelegge bildene i kirkene. Ved 

å endre de rituelle erfaringene til lekfolket, hadde reformasjonen tatt steget fra smale teologis-

ke debatter blant lærde til å bli en massebevegelse med varig virkning.
49

 I senere år har det 

blitt mer vanlig blant historikere å ta protestantenes rituelle adferd på alvor.  Som sett tidligere 

i avnittet, så avskaffet ikke Luther og Melanchton nattverdsritualet, men de endret det og en 

videre konsekvens av reformasjonen ble at det tradisjonelle kristne rituelle systemet
50

 etter 

hvert ble skilt i adskilte protestantiske og katolske rituelle språk. Til tross for fokus på Bibelen 

og fortolkning, fortsatte protestanter å nærme seg og erfare det hellige gjennom ritualer. Folk 

flest hadde nok begrenset kunnskap om teologi, til tross for reformatorers polemiske pamflet-

ter og forkynneres lærde prekener, men var desto mer tilpasningsdyktige for – eller motstand-

ere av – endringer i rituelle adferdsmåter.
51

 Det er ikke ett enkelt svar på hvordan lekfolk rea-

gerte på endringene i rituell praksis, siden reformasjonen tok mange forskjellige former, tjente 

forskjellige interesser og tilpasset seg nasjonale og regionale forskjeller.
52

  

Hvilken betydning har så nattverden for den enkelte troende i luthersk teologi?  At Luthers 

skrifter reflekterer hans oppgjør med, og avgrensning mot, det han mener er pavekirkens og 

de reformertes feilaktige lære og praksis, er en side av saken. På en måte er han bundet av 

tidens terminologi og stridsspørsmål rundt den rette forståelsen av Kristi tilstedeværelse i 

elementene og Kirkens rette forvaltning av sakramentet. Disse stridsspørsmålene har på en 

liknende måte ofte blitt styrende for korte redegjørelser for Luthers nattverdssyn, og reflek-

teres til tider også i forskningslitteraturen om tidlige lutherske altertavler. For eksempel vekt-

legger Bonnie Noble at nattverdsmotivet på Schneebergtavlens predella proklamerer luthersk 

lære om nattverden i kondensert form, nærmest som en parallell til Skriftet om kirkens baby-

lonske fangenskap, og at hovedpoenget er Luthers oppfatning av realpresensen (konsubstan-

siasjon) i motsetning til den katolske læren om transsubstansiasjon.
53

 Den rette forståelsen og 

forvaltningen av nattverdsakramentet er selvfølgelig viktige tema og stridsspørsmål i reforma-

                                                 
49

 Muir: Ritual in Early Modern Europe, s. 202. 
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51
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sjonstiden. Men kanskje det også finnes andre aspekter ved Luthers nattverdssyn som kan væ-

re relevante for de endringene som skjedde i kirkerommet og liturgien og for de opprinnelige 

betrakterne som skulle forsøke å omstille seg til å leve som fromme lutheranere?  

Ifølge Luther er altersakramentet «Herren Kristi sanne legeme og blod i og under brødet og 

vinen, som vi Kristne ved Kristi ord er pålagt å spise og drikke.»
54

 Luther var opptatt av at 

innstiftelsesordene skal tas bokstavelig: elementene er Kristi legeme og blod nettopp fordi 

Kristus sier det. Det er Ordet som skaper sakramentet, og gjør at elementene blir noe mer enn 

bare brød og vin. Samtidig er det et viktig poeng for Luther at hvordan dette skjer er et mys-

terium, som vi ikke kan eller skal forsøke å gripe med menneskelig fornuft. «Det er Guds ord 

og befaling som er selve kjernen.»
55

 

Disse poengene gjelder det Luther kaller sakramentets vesen. Videre sier han i sin Store Kate-

kisme at det mest nødvendige er å forklare kraften og bruksverdien som sakramentet egentlig 

er innstiftet for, og det er viktig fordi «vi må vite hva vi skal søke og hente i sakramentet.» 
56

 

For Luther er nattverden «en sjeleføde som nærer og styrker det nye mennesket». 
57

 Dermed 

henviser han til det nye mennesket som fødes i dåpen, men som utsettes for hindringer og 

prøvelser i livet og derfor trenger næring for at troen skal bevares og styrkes. Underforstått 

har ikke mennesket selv de ressurser som skal til for å bevare troen og livsmotet gjennom 

livets kriser og fristelser. Luther er klar over at livet kan oppleves tungt selv om man er 

kristen: «Derfor har vi fått den trøsten at hjertet kan hente ny kraft og friskt mot når det føler 

at livet blir for tungt.»
58

 Nattverden blir stedet der man henter kraft i det nye livet man er født 

til i dåpen. Sakramentet kan også være en trøst og holdepunkt når døden nærmer seg, noe 

Luther taler grundig om i En preken om det å forberede seg på å dø.
59

 

Nattverden er ifølge Luther en skatt og et løfte som er gitt oss av Kristus, for å styrke troen og 

gi syndenes forlatelse. Den rette måten å motta denne gaven på er ved tro. Imidlertid er det 

ikke vår fortjeneste at sakramentet fungerer: «Den høyeste kunnskap er å vite at sakramentet 

vårt ikke beror på vår verdighet».
60

  Nettopp dette ser ut til å være svært viktig i Luthers 
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tenkning om sakramentene. I sakramentene er det Gud som handler. Troen er nødvendig, men 

da mer som en ubetinget tillit til det Gud gir oss, ikke som en intellektuell prestasjon.  Nåden 

og nærværet som formidles i sakramentene er ikke en produksjon av den enkeltes tro, men en 

Guds gave som mottas ufortjent i tillit. «Min tro skaper ikke dåpen, den mottar dåpen», og 

«tilsvarende går jeg ikke til alters på min tro, men på Kristi ord.»
61

 I barnedåpen synliggjøres 

det spesielt at den ufortjente nåden mottas i tillit og åpenhet uten at mottakeren er i stand til 

intellektuell tro.
62

  Troen skapes også av Gud, den er ikke menneskets prestasjon. Det kan for-

stås slik at Gud gir oss nåden først fordi han har sagt det, og deretter skapes og vedlikeholdes 

troen som en virkning av dette.  

Men hvorfor kan ikke Gud gi sin nåde bare på usynlig vis? Hvilken rolle har elementene i 

Luthers sakramentsforståelse?  Når ordet kommer i tillegg til elementet blir resultatet et sakra-

mente, sier Luther både om dåpen og nattverden. Elementene blir en slags «beholdere for 

Guds ord.»
63

 De materielle elementene blir hjelpemidler for at vi skal kunne forstå og gripe 

med sansene det Gud har gitt sitt ord på at han gir oss i sakramentene. Luther har forståelse 

for at svake og skrøpelige mennesker trenger noe konkret å holde seg til. Om dåpen sier han: 

«Ja, den skal og må være noe ytre, for at en skal kunne fatte og gripe det med sansene og 

dermed bringe det inn i hjertet.»
64

 Han er også opptatt av å forklare hva det ytre tegnet og 

seremonien symboliserer i forbindelse med dåpen. Dåpsritualet både symboliserer overgangen 

til det nye livet, og bevirker og innleder det. Altså en forståelse av at symbolet også gir del i 

det det symboliserer. Det vi mottar i sakramentene blir på en måte både det Gud direkte be-

virker, og den erkjennelse vi får ved elementenes og ritualets symbolkraft. Ritualer og materi-

elle elementer er altså viktige i tillegg til det immaterielle talte ord for Luther når målet er å nå 

fram til og bevirke forandring i de kristnes hjerter. Samtidig er det tydelig at hans nattverds-

syn innebærer et skifte mot sterkere fokus på troen og den indre tilstanden hos sakramentets 

mottaker og intellektuell forståelse av hva som skjer i ritualene og hva det betyr ser ut til å få 

større vekt enn deltakelse og erfaring.
65
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2.3 Religiøse bilder og ikonoklasme 

Hva er så bildets og altertavlens plass og funksjon i en teologi sentrert om ord og sakrament? 

Altertavler, og bilder i kirkerommet generelt, reiser prinsipielle problemstillinger knyttet til 

både billedforbudet i Bibelen og forståelse av hvorvidt det hellige kan være til stede i det ma-

terielle, noe som også var et stridstema i reformasjonstiden omkring det rette oppfattelsen av 

Kristi tilstedeværelse i nattverdselementene. At det endelige ikke kan romme det uendelige, 

finitum non est capax infiniti, var en typisk holdning hos radikale protestanter og Calvin, og 

preget både syn på bilder og nattverdselementene. 

Finnes det virkelig et visuelt symbolspråk som klarer å uttrykke trosinnholdet i bildets 

form?
66

 Hvis det skulle vise seg at et slikt symbolspråk finnes, er det da mulig å utforme 

bilder på denne måten og plassere dem i kirkerommet uten å komme i konflikt med Bibelens 

billedforbud?  Nei, mente Andreas Bodenstein von Karlstadt da han i sammenheng med 

billedstormen i Wittenberg utga det polemiske skriftet Von abtuhung der Bylder i 1522.
67

   

Utover i middelalderen hadde fromhetspraksis blitt sterkere knyttet til det materielle, og for-

skjellige former for billedkult hadde fått en sentral plass; bilder kunne bli æret og dyrket som 

hellige, man trodde at enkelte bilder kunne bevirke mirakler, de var mål for lange pilegrims-

ferder og det å donere bilder til kirken eller gjennomføre ritualer foran dem ble oppfattet som 

gode gjerninger som kunne føre nærmere frelsen. Denne formen for billedkult og gjernings-

fromhet knyttet til bilder ble avvist av reformatorene som overtro og avgudsdyrkelse, og det 

ble sett på som viktig å befri lekfolk fra en slik skadelig praksis.
68

 

I skriftet formulerer Karlstadt sine grunnleggende argumenter mot bilder, og noen av disse ble 

også brukt videre i protestantisk polemikk. Hans hovedanliggende er at bilder i kirkene funge-

rer som avguder, noe som bevises av folks praksis i forhold til dem, og at de derfor er forbudt 

ifølge Skriften. At bildene plasseres på alterne, mener han er ekstra skadelig, siden dette er et 

særlig hellig sted der man håndterer Kristi legeme. Han kritiserer også sterkt, og gjentatte 

ganger, Gregor den stores berømte utsagn om at bilder er bøker for de ulærde. For hva kan 

man vel lære av bilder som er nyttig for å bli frelst?  
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I motsetning til dette, legitimerte Luther etter hvert bilder i kirkene, selv om han samtidig var 

skeptisk og kritisk til dem og som Karlstadt mente at bilder ikke hadde noen rolle i frelsen. 

Det er vanlig å tolke Luther slik at han godtok bildene først og fremst på grunn av deres evner 

til å påvirke sinnene og anskueliggjøre budskapet, siden mennesket er svakt og lite i stand til å 

hode fast ved ordet og tanken. Mennesket trenger ytre hjelpemidler for å gjøre sinnet i stand 

til å ta i mot og holde fast ved ordet og troen. Dette er noen av de samme argumenter som han 

bruker for å begrunne nødvendigheten av elementene i sakramentene.   

Det kan synes som om Luthers syn på bilder var mer et resultat av sjokkert reaksjon på ikono-

klasmen og logiske konsekvenser av hans holdning i forhold til den, enn av grundige teolog-

iske refleksjoner omkring bildenes funksjon. Bildene kommenteres ikke som et hovedpunkt i 

den egne læren, men i forhold til andre retningers villfarelser.
69

 De var ikke viktige for frelsen 

og dermed ikke viktige som en sak i seg selv.
 
For Luther var det like mye gjerningsfromhet å 

fjerne bildene som å sette sin lit til bildene.
70   

Man kan også se på hans billedsyn som et resultat av Luthers måte å resonnere teologisk. For 

Luther var det av mindre betydning hva et bilde var, enn hva det betydde for den troende. 

Konklusjonen i Wider die himmlischen Propheten, von Bildern und Sakrament (hans respons 

på billedstormen i Wittenberg og svar til Karlstadt) er at det skal være fritt for de kristne å 

beholde eller fjerne bildene i kirkene, siden det å ha bilder foran øynene ikke er et problem i 

seg selv, men saken avhenger av bildenes funksjon for de troende og om bildene blir gitt for 

stor plass i hjertene på bekostning av Kristus – det er bildene i hjertene som er viktige, ikke 

hvilke bilder man har foran øynene. Med samme begrunnelse avviser Luther ikonoklasme 

som utføres med tvang eller uroligheter, siden dette er like stor gjerningsfromhet som det å 

holde seg til bildene og i det man gjør noe som er fritt til tvang.
71

 

2.4 Endringer i kirkerommet 

Helgenbilder og sidealtere ble kastet ut av kirkene etter reformasjonen, men også andre end-

ringer ble gjort i kirkene som følge av endret syn på hva som var viktig i religiøst liv og guds-

tjeneste.  Den største reorganiseringen av kirkerommet skjedde i de liturgiske områder i kirke-

rommet og i romlige forhold mellom prest og menighet. I senmiddelalderen var det vanlig at 

                                                 
69

 Michalski: The Reformation and the Visual Arts, s. 107. 
70

 Blindheim et al.(red.): Tro og bilde i Reformasjonens århundre, s. 108. 
71

 Rasmussen: «Iconoclasm and Religious Images in the Early Lutheran Tradition», s. 4-5. 



25 

 

kirkene skilte presteskap og lekfolk i to adskilte områder – koret og skipet. I løpet av 1500-

tallet ble det vanlig å bringe alle sammen i et enhetlig rom, og hallkirken ble en vanlig form.  

Fokus på forkynnelsen av ordet og lekfolkets økte tilgang til nattverden førte til to fokus-

punkter i lutherske kirkerom med forholdsvis like stor betydning: alteret og prekestolen. Både 

alter og prekestol var utsmykket, og var i fokus til forskjellige tider i gudstjenesten.   

Det første kirkerom som ble utformet spesielt for en luthersk gudstjeneste er Slottskapellet i 

Hartenfels slott i Torgau. Kapellet ble innviet i 1544, dvs. kort tid etter at altertavlen i Schnee-

berg ble installert, og ble utformet i samarbeid med Luther og Cranach. Dette kirkerommet 

illustrerer flere viktige elementer som ble vanlige i protestantiske, og særlig lutherske, kirke-

rom på 1500- og 1600-tallet. Først og fremst er prekestolen fremhevet ved både sin plassering 

og sin utsmykning. Prekenen hadde vært viktig i gudstjenesten også før reformasjonen, men 

det hadde ikke vært vanlig å gi prekestolen en fremtredende plassering. Etter reformasjonen 

ble den et liturgisk senter på linje med alteret, og i Torgau ble den plassert slik at hele menig-

heten bedre kunne høre. Den ble i tillegg løftet opp slik at den ble synlig fra hele kirkeskipet. 

Prekestolen ble her utsmykket med scener fra Jesu liv, der han opptrer som lærer og utfordrer 

sin tids religiøse autoriteter. Utskårede prekestoler med tilsvarende instruktive bilder ble etter 

hvert vanlige også andre steder. At prekestolen ble løftet høyt opp i lutherske kirkerom, er 

med på å signalisere viktigheten av den som forkynner Guds ord. En vanlig oppfatning i 

luthersk sammenheng var at det var Gud selv som talte gjennom presten som forkynte ordet.
72

 

Selv om prekestolen ble satt i fokus, beholdt man i Torgau og i mange senere lutherske kirker 

alteret på sin tradisjonelle plass og fortsatte å utsmykke det med utskårede eller malte alter-

bilder. Kirkerommets spenning mellom de to fokuspunktene alter og prekestol kan sies å 

gjenspeile reformasjonstidens ideologiske spenning mellom ordet og nattverden – begge er 

viktige, det er umulig å sette det ene foran det andre.
73

  Prekenens hensikt er å avskrekke og 

trøste; advare mot synden og dommen og trøste med nåde og frelse for den som tror. Nattver-

den bidrar også til å trøste og styrker troen. I reformerte og katolske kirkerom løste man spen-

ningen mellom ord og sakrament ved å redusere viktigheten av det ene liturgiske senteret – i 

katolsk sammenheng ble prekestolen nedtonet, mens i den reformerte tradisjonen ble alteret 

nedtonet og byttet ut med et flyttbart bord.  
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3 Analyse av altertavlens motiver 

3.1 Innledning 

«Hvis det ikke er en synd men godt å ha bildet av Kristus i hjertet, hvorfor skulle det være en 

synd å ha det for mine øyne?» spør Martin Luther i skriftet Mot de himmelske profeter,
74

 og 

avviser dermed Andreas Karlstads fordømmelse av bilder og åpner muligheten for altertavler i 

lutherske kirkerom.  

Det er enighet blant forskere at altertavlen i St. Wolfgangskirche i Schneeberg er den første 

evangeliske altertavlen, og de fleste forskere mener også at den lutherske identiteten til denne 

tavlen er udiskutabel.
75

 Thulin hevder at Schneeberg-tavlen er det første forsøk på å anskue-

liggjøre reformasjonen i et bilde.
76

 Og det har også vært sagt at den er «ein Testfall für die 

protestantische Bildkunst», viser en «allmählichen Übergang[s] von einer katholischen zu 

einer lutherischen Identität Sachsens».
77

 

Men hvilket budskap er det bildenes motiver iscenesetter og anskueliggjør, og er det noe ved 

altertavlen som er spesielt protestantisk eller katolsk? Hva kommuniseres til betrakteren og 

hvordan gjøres dette i altertavlens bilder? I dette kapittelet vil jeg gå detaljert gjennom alter-

tavlens motiver og se spesielt etter hvordan motivene henvender seg til betrakteren, hvordan 

motivene er satt sammen og om det er visuelle eller betydningsmessige likheter eller kontras-

ter mellom dem. Jeg vil også se på hvordan motiver hentet fra Bibelens fortellinger er i sam-

svar med – eller avviker fra – bibelteksten eller tradisjonell fremstilling av motivet i andre 

bilder.  

 

Valget av denne fremgangsmåten har sin bakgrunn i Paolo Berdinis begrep visuell eksegese.
78

 

Berdini er kritisk til den tradisjonelle ikonografiske/ikonologiske kunsthistoriske metoden i 

tradisjonen etter Erwin Panofsky, der man går ut fra en tett sammenheng mellom bildene og 
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samtidige tekster. 
79

 Han forsøker en ny metodisk tilnærming til religiøse bilder der den sent-

rale tesen hans er at kunstneren ikke visualiserer tekstens innhold, men tekstens utvidede inn-

hold som det fremstår i kunstnerens lesning av den.
80

  Å male visualiserer en lesning av en 

tekst og ikke teksten selv. Det vil si at i prosessen der en tekst eller fortelling er utgangspunkt 

for visualisering, blir teksten kombinert med ideer og bilder som kunstneren bidrar med når 

han leser og responderer på teksten. Kunstneren vil være påvirket av sin samtids religiøse 

ideer, hvordan tekstene fortolkes og forkynnes og hvordan eventuelt samme tekst/motiv tid-

ligere har vært fremstilt i kunsten, og alt dette vil igjen gjenspeiles i hvordan han velger å 

visualisere bibeltekstenes innhold. Det er denne kompliserte prosessen Berdini kaller visuell 

eksegese. Den samme prosessen trer i kraft når betrakteren ser et bilde og fortolker dets reli-

giøse innhold.  

 

Ifølge Bonnie Noble instruerer altertavlen betrakterne i luthersk teologi, og bidrar aktivt til å 

fremme luthersk fromhetspraksis.
 81

  Hun hevder at strategien i tavlens ikonografi er hentet fra 

Luthers prekener og andre skrifter, og i hovedsak utlegger Luthers oppfatning av rettferdig-

gjørelse gjennom nåde ved tro.  Denne modellen av frelse hevder hun videre at legger et nytt 

grunnlag for den billedlige fortolkning av tradisjonelle motiver og gjenstander. Cranachs lut-

herske altertavler etablerer ifølge Noble en bestemt fase i utviklingen av luthersk tavlemaleri, 

fremdeles bundet av formhetsformer av senmiddelalderlig kunst (retabel), men som tar av-

stand fra den insisterende didaktiske orienteringen i de tidligste evangeliske bildene som Lov 

og Evangelium (også kalt Syndefall og forløsning).   

Tidligere forskere, blant annet Oskar Thulin,
82

 har hatt en tendens til å fokusere på ikonografi 

alene, og sett på selve altertavlen som sekundær til den teologi den gir uttrykk for. Noble 

holder imidlertid fast på at denne altertavlen aktivt er med på å endre hensikten med religiøs 

kunst og at tavlens ikonografi og funksjon skiller den klart fra tidligere altertavler.
83

 Disse på-

standene vil jeg komme tilbake til og drøfte senere i oppgaven, etter først å ha sett nærmere på 

altertavlens form og motiver. 
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3.2 Schneebergtavlens form og struktur 

3.2.1 Posisjoner og hovedmotiver 

Altertavlen i Schneeberg har en form som er hentet fra tidligere katolske fløyaltertavler av 

typen alterretabel, det vil si at den er plassert bak alteret, er hevet opp slik at den er synlig 

over alteret og har bevegelige fløyer (vinger). Tavlen står fritt bak alteret, og er et komplekst 

verk som består av elleve, originalt tolv, malte flater og fire forskjellige posisjoner den kan 

sees fra: baksiden, lukket posisjon forfra der alle vingene er lukket (tradisjonelt fastetids-

posisjon), første åpne posisjon forfra med et sett av vinger åpnet (tradisjonelt hverdagsposi-

sjon) og åpen posisjon forfra med begge set av vinger åpnet (tradisjonelt festdagsposisjon).
84

  

Baksiden omfatter en scene med Kristus som dommer på den ytterste dag i midtbildet. På 

hver side av Kristus finner vi motiver fra Det gamle testamente. På den ene siden ser vi Lot 

og døtrene i forgrunnen med Sodoma og Gomorra brennende i bakgrunnen, mens den andre 

siden viser en fremstilling av syndfloden med druknende mennesker og flytende gjenstander i 

forgrunnen. I posisjonen med begge sett vinger lukket, er det disse to gammeltestamentlige 

motivene vi ser på forsiden. En sammenstilling av motiver som har mye til felles med et 

viktig og innflytelsesrikt motiv i luthersk kunst – “Lov og Evangelium “ – er avbildet på 

frontpanelene i den lukkede posisjonen. De midterste frontpanelene kan åpnes, og avslører da 

midtmotivet i åpen posisjon, som er en folkerik korsfestelsesscene. I den åpne posisjonen 

kneler tavlens donatorer i nedre halvdel av hver vinge.  Øverst på venstre vinge ser vi Jesus 

som ber i Getsemane, mens det er oppstandelsen som fremstilles øverst til høyre. Foran på 

predella, den delen av altertavlen som er synlig både i åpen og lukket posisjon, finner vi en 

nattverdsscene. Bildet på predellas bakside er dessverre gått tapt, men det er dokumentert at 

det fremstilte de dødes oppstandelse der mennesker kommer opp av gravene.
85

  I tillegg har 

man funnet hentydninger i kilder til at det på Schneebergtavlen skal ha vært et bilde av apost-

lene på pinsedagen. Skjebnen til dette bildet er uklar, og det er heller ingen kilder som viser 

hvordan det skal ha sett ut eller hvor det var plassert. En teori er at det var plassert øverst på 

tavlen, over de bildene som i dag er bevart, og sammen med predella fungerte som fast om-
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ramming av de bevegelige vingene.
86

  Siden dette bildets motiv ikke er dokumentert, og dets 

plassering i helheten er uviss, velger jeg i det videre å ikke ta med pinsemotivet i fortolkning-

en av altertavlens billedprogram. 

 

Altertavlen i lukket posisjon med åpne vinger (tradisjonelt hverdagsposisjon) 

 

Figur 1: Altertavlen i lukket posisjon med åpne vinger (hverdagsposisjon) 

 

Altertavlen i åpen posisjon (tradisjonelt festdagsposisjon) 

 

Figur 2: Altertavlen i åpen posisjon (festdagsposisjon)  
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 Pinsebildet er blant annet nevnt i en preken av Christoph Schihndler i 1650, se Jenny Lagaude: «Das verlorene  
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Altertavlens bakside 

 

Figur 3: Altertavlens bakside 

Altertavlen i lukket posisjon uten åpne vinger (tradisjonelt fastetidsposisjon) 

I denne posisjonen er det baksidens vinger som utgjør forsidemotivet. Som altertavlen er 

montert i dag, er disse vingene fastmontert i åpen posisjon, dvs. de er alltid på tavlens bak-

side. Det er imidlertid enighet om at de opprinnelig kunne lukkes.
87

  

 

Figur 4: Altertavlen i lukket posisjon uten åpne vinger (fastetidsposisjon) 
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3.2.2 Tradisjonell form? 

Med stifterportretter på vingene og en viktig religiøs scene (korsfestelsen) i det innerste midt-

feltet, ser altertavlen ut til å videreføre etablerte konvensjoner for hvordan en altertavle bak et 

høyalter skulle se ut. På denne tiden var fløyaltertavlen den dominerende formen i Nord-Euro-

pa for altertavler laget både for høyalter og sidealtere. Altertavlene hadde flere funksjoner før 

reformasjonen, og de kan sies blant annet å ha tatt opp i seg flere forskjellige religiøse tradisj-

oner.
88

 Liturgien og alteret hadde en klar sammenheng med altertavlen i det at messen fore-

gikk på alteret foran tavlen, og flere av de katolske altertavlenes sentrale motiver henviste til 

messeofferet eller den helgenen alteret var innviet til. I tillegg ble vingede altertavler åpnet og 

lukket i takt med kirkeårets liturgiske syklus, og kunne dermed inngå i en forestilling der man 

vekselvis viste og skjulte bilder, gjenstander og relikvier. Liturgien inneholdt også forordnin-

ger for fester for lokale helgener, og disse ble feiret forskjellig fra sted til sted. Helgenfestenes 

hensikt var ikke bare å ære den aktuelle helgenen, men også å representere en lokal institusjon 

som hadde denne helgenen som sin skytshelgen. Disse lokale institusjonene donerte ofte 

penger til altertavler over alteret innviet til deres skytshelgen, og behovet for helgenbilder 

over altere økte sterkt etter at det ble bestemt på en synode i Trier i 1310 at hvert alter skulle 

ha en inskripsjon eller et bilde av helgenen det var innviet til. Et bilde plassert over alteret, 

uavhengig av hva det forestilte og hvilket materiale det var laget av, var knyttet til alteret og 

det som foregikk der og dermed et supplement til messen og relikvie- og helgenkulten, og 

ikke bare kultbilder i seg selv.
89

 Det som skjedde på alteret var i utgangspunktet ikke rettet 

mot bildet, selv om liturgien bidro til å fremheve bildets status. Ifølge Belting er det derfor 

mer relevant å se på hvordan altertavlen representerer kirken: ved å symbolisere messeofferet 

og kirken som institusjonen som administrerer mysteriet og å representere en lokal institusjon 

som støtter kirken.
90

 Videre perspektiver på altertavler og liturgisk funksjon, vil gå jeg nærm-

ere inn på i kapittelet om altertavlens funksjon. 

På 1300-tallet begynte man å oppføre store malte og utskårne altertavler i Tyskland, og de 

første ble laget for reformerte ordeners klostre. Et tidlig eksempel er en fløyaltertavle i cister-

cienserklosteret i Marienstatt. Der var klosterets relikvier samlet i altertavlen, og åpning og 

lukking av tavlens vinger bidro til å kontrollere klosterets visning av relikviene. 
91

 Alter-
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tavlene i Tyskland i den sene gotiske perioden ble større og større og stadig mer dekorerte og 

prangende. Dette kan sees på som en konkurranse, der klostre og lokale sammenslutninger 

ledet an på 1300-tallet og byer og menigheter overtok utover på 1400-tallet.
92

 En menighet 

kunne investere i en altertavle som økte dens prestisje, og den vingede altertavlen kunne sees 

på som en scene der det offentlige bildet av både kirken og giveren ble presentert. Mange av 

de største og mest utsmykkede altertavlene bestilt av fellesskap eller sammenslutninger som 

hadde behov for noe som symboliserte enhet og identitet.
93

 I Schneeberg, der luthersk reform 

nylig var innført, er det ikke usannsynlig at oppføring av den nye altertavlen også hadde en 

slik funksjon: å gi enhet og ny identitet til menigheten som et luthersk fellesskap samt feire 

Schneebergs status som rik sølvgruveby og vise et storslagent offentlig bilde av giverne.  
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3.3 Predella: Nattverden 

Nederst på altertavlen finner vi dens predella, som er fotstykket eller sokkelen som bærer 

dens øvrige bilder og fløyer. Predella er synlig både i åpen og lukket posisjon. I bokstavelig 

forstand utgjør den altertavlens basis, og for katolske fløyaltertavler fra senmiddelalderen har 

bildet på predella tradisjonelt blitt oppfattet som en tolkningsnøkkel for de andre panelene. 

Schneebergtavlen viser betrakteren et nattverdsmotiv på predella.  Hva er spesielt med dette 

motivet, og kan det ha betydning for hvordan vi videre nærmer oss altertavlens religiøse inn-

hold og funksjon?   

Nattverden var ikke et ukjent motiv i religiøs kunst i tiden før reformasjonen, men motivet 

forkom oftest i klostrenes refektorier (et eksempel er Leonardo Da Vincis berømte nattverds-

freske i Milano) eller i pasjonssykluser; da enten som den første hendelsen i rekken som ledet 

fram til Kristi død eller som en av flere hendelser mellom inntoget i Jerusalem og Jesus som 

ber i Getsemane. I altertavler var det sjeldent at motivet hadde en fremtredende plass, og i så 

fall var det på tavler ment for plassering over sidealtere.
94

 Etter reformasjonen blir motivet 

imidlertid mer utbredt, og noen forskere mener at nattverdsmotivets utbredelse på lutherske 

altertavler kan sammenheng med et Luther knyttet alterbilder sammen med nattverdsmål-

tidet.
95

 I 1530 anbefaler Luther i sin utlegning av Salme 111 at Herrens måltid skal være det 

anbefalte motivet hvis man ønsker å sette bilder over alteret, og at bildet skal suppleres med 

tekst:  

Wer hie lust hette, tafeln auff den altar lassen zu setzen, der solte lassen das abendmal 

Christi malen und diese zween vers ‘Der Gnedige und Barmhertziger HERR hat ein 

gedechtnis seiner wunder gestifft’ mit grossen guelden buchstaben schreiben, das sie 

fur den augen da stunden, damit das hertz dran gedecht, ja auch die augen mit dem 

lesen, gott loben und dancken muesten. Denn weil der altar dazu geordent ist, das man 

das Sacrament drauff handeln solle, So kuendte man kein besser gemelde dran 

machen, Die andern bilde von Gott oder Christo muegen wol sonst an andern orten 

gemalet stehen.
96
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Man ville da kunne forvente at motivet ville ha en sentral posisjon på noen av de tidlige 

lutherske altertavlene, og da gjerne som eneste motiv sammen med teksten som Luther selv 

anbefalte. Likevel var det få altertavlemalere og oppdragsgivere som fulgte Luthers oppford-

ring her.
97

   

Denne teksten av Luther er også den første kjente teksten der en teolog antyder et universelt 

tema for bilder over alteret, så det fantes ingen etablert tradisjon for at teologer dikterte ikono-

grafien. Det var nok heller ikke Luthers intensjon med dette utsagnet, som mer kan sees som 

et uttrykk for hans standpunkt i reformasjonstidens debatt om å fjerne eller beholde bilder. 

Selv om senmiddelalderens altertavler kan synes å gjenta begrensede motiver og former, 

skyldes ikke dette at det fantes nedskrevne regler som spesifiserte altertavlenes form og inn-

hold. Altertavlenes utforming var mer et resultat av tradisjoner og konvensjoner som hadde 

utviklet seg over tid, og gjorde dem til lokale produkter av kunnskaper, fromhetspraksis og 

preferanser hos de som bestilte og utformet altertavlen.
98

  

Selv om Luthers tekst ikke var ment som en programerklæring for altertavler i luthersk tradi-

sjon, og det foreslåtte motivet og teksten heller ikke ble bestemmende for lutherske altertav-

ler, er det noen interessante momenter i teksten som det er verdt å ta med videre. Som tidlig-

ere nevt, er Luther uenig med Karlstad i at det er en stor synd å ha bilder på alterne, og dette 

går tydelig frem også av denne teksten. Bilder er ikke noe man må ha, eller skal unngå, men 

samtidig er det noen motiver som er mer egnet enn annet hvis man ønsker å sette opp et bilde 

over alteret. Bildet skal tjene til å minne om det bibelske grunnlaget for det viktigste som 

foregår ved alteret, det vil si Herrens måltid med disiplene som menigheten feirer nattverden 

til minne om.
99

 Slik knytter Luther alterbilde, sakrament og gudstjeneste sammen.  

I tillegg berører Luther bildets funksjon, i og med at det ønskede resultat er at den foreslåtte 

teksten og bildet sammen skal føre til at det som betrakteren ser for sine øyne skal bevirke at 

han lover Gud og takker i sitt hjerte. Luthers anbefaling om å supplere bildet med tekst, får 

videre stor betydning i den lutherske tradisjon, også for den videre utviklingen av de såkalte 

skriftaltertavlene eller katekismetavlene.
100
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Ut fra teksten Luther foreslår, ville man kunne forvente at det er nattverdens innstiftelse som 

er fremstilt, og da gjerne i en mest mulig historisk og bibelsk riktig variant. Men hvilken 

scene er det vi ser i predella? Det er klart et måltid der man er samlet rundt et bord og spiser 

og drikker.  Klær, hårfrisyrer og skjegg på deltakerne plasserer dem inn i Luthers samtid. 

Dette kan være en bevisst strategi fra kunstnerens side for å binde sammen innstiftelsen av 

nattverden på Jesu tid med det som skjer i menigheten når den feirer nattverd. Slik gis betrakt-

eren en bedre mulighet til å identifisere seg med personene i bildet enn hvis det hadde vært en 

mer historisk fremstilling. Det er til og med mulig at betrakterne kunne gjenkjenne noen av 

personene rundt nattverdsbordet.  

I altertavlene i Wittenberg og Weimar setter Cranach inn gjenkjennelige personer fra samtid-

en, blant annet Luther, Melanchton og seg selv, så dette er ikke uvanlig for ham. At klesdrakt, 

arkitektur og liknende i bibelske motiver er hentet fra samtiden og ikke er forsøk på å frem-

stille bibelske beretninger i en mest mulig historisk korrekt visuellt språk, er ikke noe nytt 

som kom med reformasjonen, men det er uansett et grep som bringer de bibelske scenene ut 

av deres samtid og nærmere betrakteren.  I middelalderens altertavler, og i Cranachs bilder for 

katolske oppdragsgivere, ble gjenkjennelige personer vanligvis fremstilt i bønn foran helgener 

eller bilder eller sammen med en helgen, ikke som aktører i scener fra Bibelen eller sammen 

med Jesus.
101

  

Innstiftelsen av nattverden i evangeliene (Matt. 2:17-29, Mark 14:12-1, Luk 22:-23) omhand-

ler minst tre forskjellige tema som er relevante for altertavlen i Schneeberg. Først det faktiske 

påskemåltidet, da Jesus delte ut brød og vin som sitt legeme og blod. Deretter korsfestelsen, 

da Jesu blod ble utgytt for syndenes forlatelse, og til slutt at nattverden innstiftes som et 

minnemåltid, noe som skal gjentas ofte av kristne i fremtiden. Innstiftelsen av nattverden er 

altså et komplekst tema som omfatter både fortid, nåtid og fremtid. I tillegg kan nattverden 

også bidra til å skape et menighetsfellesskap som binder mennesker sammen over både av-

stand og tid. Siden Jesu tid har kristne vært samlet om feiring av nattverden på forskjellige 

måter. I 1539 var menigheten i Schneeberg også et nytt luthersk fellesskap, og den første 

nattverden kan i den sammenhengen også fungere som en påminnelse om kontinuiteten fra 

                                                                                                                                                         
1500-tallet til et stykke ut på 1600-tallet. Denne typen altertavle har tysk opprinnelse. Vanlige tekster på slike 
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Jesu og disiplenes tid.
102

 Særlig i overgangsfasen fra den gamle troen og ritualene kan dette 

har vært viktig for menigheten; at selv om de nå skulle være lutherske og dermed måtte gi 

avkall på den middelalderske kirkens tradisjoner, så var de som en del av et luthersk felles-

skap en del av den kristne kirke fra Jesu tid. Samlet under nattverdbildet i predella, der Jesus 

er påskemåltidets vert, kan de nattverdsfeirende oppleve seg selv som en del av den utvidede 

krets av disipler når de gjentar ritualet til minne om Herren og mottar nådemidlene. 

Det er mye bevegelse i bildet. Disiplene ser på hverandre og gestikulerer. En ung mann lener 

seg mot Jesu bryst. Det må være disippelen Johannes som ofte fremstilles slik i nattverds-

scener basert på teksten i Joh 13:23. Jesus lener seg fram og gir brødet i munnen på en stygg 

mann med  lysende gul kappe og en diger pengepung i beltet, en vanlig fremstilling av Judas i 

denne perioden. Det er tydelig at øyeblikket som er avbildet, er det som skjer rett før nattver-

den innstiftes, det vil si når Jesus forteller at en av de tolv skal forråde ham. Den kaotiske 

stemningen rundt bordet kan også tyde på dette.  Det Jesus sier i bibeltekstene nevnt ovenfor 

er at den som skal forråde ham er en som dypper i samme fat som ham, ikke at han gir ham 

brød. I Johannesevangeliets fortelling om Jesus som vasker disiplenes føtter (Joh. 13), identi-

fiserer imidlertid Jesus forræderen ved å gi ham et stykke brød, slik at det i bildet blir en 

sammenblanding av beretningene om det siste måltid og fotvaskingen.  Man kan spekulere i 

om det er noen dypere mening bak at bildet fremstiller at Jesus gir Judas brødet og utpeker 

han som forræder, for eksempel at det kan være et budskap om de uverdiges mottakelse av 

nattverden eller en påminnelse om at selv om alle mottar Jesu legeme i form av brødet, mottar 

de ikke sakramentets gaver hvis ikke de mottar med den rette holdning. Det kan også tolkes 

som en påminnelse om at likesom blant disiplene var det en som forrådte Jesus, så kan menig-

heten som går til alters romme både troende og frafalne, og sakramentet blir gitt til alle, men 

det gjør ikke alle godt og bare Gud vet hvem som har den rette tro. En slik fortolkning er i 

samsvar med det lutherske skifte mot tro og den indre tilstand hos mottaker av nattverden som 

jeg har beskrevet i kapittel 2 ovenfor.  

Vinen har en fremtredende rolle i bildet, i forgrunnen i bildets høyre halvdel, både i form av 

en karaffel, en kanne det skjenkes av og et glass som holdes av en av disiplene. Dette kan ha 

sammenheng med den lutherske vektleggingen av at nattverden skal mottas som både brød og 

vin av alle kristne, ikke bare presteskapet. 
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Bonnie Noble vektlegger at nattverdsmotivet på Schneebergtavlens predella proklamerer den 

lutherske lære om nattverden i kondensert form, nærmest som en parallell til Skriftet om kirk-

ens babylonske fangenskap, og at hovedpoenget er Luthers oppfatning av realpresensen (kon-

substansiasjon) i motsetning til den katolske læren om transsubstansiasjon.
103

 Jeg finner det 

vanskelig å utlede slike læremessige forskjeller fra dette nattverdsmotivet, men at det knytter 

an til nattverdens innstiftelse, da Jesus uttalte at at brødet er hans legeme og vinen er hans 

blod, ordene som Luher la stor vekt på, og dermed kan minne betrakterne om at de reelt mot-

tar Jesu legeme og blod i nattverden, er klart. Det må videre sies at dette nattverdsbildet også 

kom til å fungere i en katolsk sammenheng, da menigheten i Schneeberg senere vendte tilbake 

til den katolske tro og bildet, sammen med midtfeltets korsfestelsesscene, i 1712 ble montert i 

en stor, utsmykket barokk ramme og installert i kirken over alteret.
104

  

3.4 Lukket posisjon: Lov og Evangelium 

I den lukkede posisjonen med åpne vinger (tradisjonelt hverdagsposisjon) møter betrakteren 

den sammenstillingen av motiver som kalles vekselvis «Lov og Evangelium», «Lov og Nåde» 

eller «Syndefall og Forløsning». Dette ble etter hvert et sentralt luthersk billedtema, som fors-

kere ennå er uenige om opprinnelsen til og den egentlige betydningen av.
105

 Første gang Cra-

nach og hans verksted produsert bilder over dette temaet, var omkring 1529 - og det har vært 

vanlig å anta at motivet ble utviklet av Cranach i nært samarbeid med Luther.
106

 Reinitzer til-

bakeviser imidlertid denne påstanden ved å vise til et fransk tresnitt med tilsvarende motiv 

som kan være påbegynt så tidlig som i 1522.
107

 Men det er uansett ingen tvil om at Cranach 

d.e. og hans verksted videreutviklet motivet og brukte det i mange sammenhenger.  

Luthers synspunkter på religiøs kunst er spredt i hans skrifter, og ingen bestemt tekst er funnet 

å ha fungert som utgangspunkt for «Lov og Evangelium», eller for andre evangeliske bilder. 

Minst like viktig som de lutherske lærepunkter som man mener å finne i denne billedtypen, 

kan være hvordan motivet fortolker tradisjonelle og nye lutherske ideer. Ifølge Noble er bildet 

ikke bare å betrakte som en refleksjon av teologi, men også som en fortolkning av teologi - og 

dermed vel så utsatt for innflytelse fra kunstneriske tradisjoner og konvensjoner som for teo-
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logiske læresetninger.
108

  Motivsammenstilligen er basis for mange av Cranachs lutherske bil-

der, og det formet også grunnlaget for de mange påfølgende lutherske bilder av andre kunst-

nere og kom til å tjene som et luthersk identifikasjonsbilde. Billedtypen fikk vid utbredelse. 

Den ble laget i mange forskjellige former til ulike formål, blant annet malerier, flygeblader, 

utskjæringer på prekestoler og annet kirkeinventar, epitafier og bibelillustrasjoner.
109

  

I tidligere forskning på Schneebergtavlen, frem til 2011 og Das Bild des Neuen Glaubens, har 

det vært vanlig å legge stor vekt på «Lov og Evangelium»-motivet samlet i fortolkningen av 

altertavlen. Forekomsten av motivet har på en måte vært beviset på at tavlen har et eksplisitt 

luthersk innhold, selv om altertavlens form og de andre motivene ikke representerer noe nytt.  

Noble hevder at dette motivet er altertavlens sentrum, selv om både predella og den innerste 

festdagsposisjonen i senmiddelalderen ble sett på som viktigst i denne type fløyaltertavler. 

Hun hevder at altertavlen må sees på som en helhet der de ulike scenene spilles opp mot hver-

andre og settes inn i en samhandling, men er klar på at det først er i samspill med «Lov og 

Evangelium» som hovedmotiv at de andre motivene får sin betydning og innholdet kan for-

tolkes korrekt.
 110

 Kristin F. Westrøm går i sin masteroppgave i kunsthistorie også ut fra at 

«Lov og Evangelium» er tavlens hovedmotiv og det som identifiserer den som luthersk. I sin 

gjennomgang av andre forskeres fortolkninger fastholder hun at motivets meningsinnhold kort 

fortalt er visualiseringen av Luthers lære om frelse gjennom tro alene.
111

 Selv om motivet er 

viktig, er det ikke sikkert at dette motivet, og Luthers lære om frelse gjennom troen alene, er 

den viktigste tolkningsnøkkelen for altertavlen som helhet.  Men motivet, og ikke minst alle 

delmotivene som inngår, er selvfølgelig en viktig del av altertavlens helhetlige billedprogram 

og det er sannsynlig at bildet også fungerte som et luthersk identifikasjonsbilde.
112

  

«Lov og Evangelium»-temaet er på denne altertavlen fordelt på fire tavler som hver er ca tre 

meter høy og ca en meter bred.
113

 Under hver tavle er det en tilhørende tekst. Forholdet mel-

lom tekst og bilde er størrelsesmessig forskjøvet til bildets fordel, og tekstene er tilordnet 

bildene og inneholder referanser til bibeltekster. Tekstene er ganske kunstferdig utformet, og 

ser ikke ut til å være laget for å være lette å lese på lang avstand, og dermed ikke så egnet til å 

styre betrakterens lesning av bildene med sitt innhold. Det er mulig at tekstene er viktigst med 
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sin blotte tilstedeværelse, som påminnelse om at scenene som er avbildet har sin bakgrunn i 

Bibelen, enn for hva de sier. Tekstene kan også i seg selv utgjøre et visuelt argument for at det 

er viktig å lære å lese for å kunne lese Bibeltekstene selv.
114

   

Tekstene er som følger:
115

 

Første tavle (helt til venstre): “Sie sind alle zumal sunder: und mangeln das sie sich Gottes 

nicht rhümen mugen. Roma.iij: Die sunde ist des todes spies: aber das gesetz ist der sunde 

krafft. 1. Cor. 15”
116

 

Andre tavle (i midten til venstre): “Das gesetz richtet nur zorn an. Roma iij. Durchs gesetz 

kompt erkentnis der sunde. Ro iij. Das gesetz und alle Propheten: gehen bis auff Johannis zeit. 

Matthei xi.”
117

 

Tredje tavle (i midten til høyre): “Der gerecht lebt seines glaubens. Ro.i. Wir halten das der 

mensch gerecht wurde durch den glauben: on des gesetzs werck. Ro iij. Sihe: das ist gottes 

lamb: welchs der welt sunde tregt. Jo.I. In der heiligung des geistes:.”
118

 

Fjerde tavle (helt til høyre): “Zum gehorsam und besprengung des blutes Jhesu Christi. i. 

Petri i. Der tod ist verschlungen ym sieg: Tod: wo ist dein spies: helle wo ist dein sieg: Gott 

aber sey danck: der uns den sieg gibt: durch Jhesum christum unsern Herrn. 1. Cor. 15.”
119

 

Disse tekstene er ikke helt identiske med Cranachs andre kjente versjoner av «Lov og Evan-

gelium»-motivet, men mange av tekstene og bibelhenvisningene er med små variasjoner felles 

for billedtypen.
120

 Men mange av tekstene og bibelhenvisningene er sammenfallende med 

Gotha-versjonen. Enkeltmotivene og organiseringen av dem er heller ikke helt sammenfall-

ende i alle versjonene av billedtemaet produsert i Cranachs verksted.
121

.  
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Helt til venstre for betrakteren, er det avbildet en mann iført lendeklede som løper mot bildets 

venstre kant med hendene over hodet. Han ser oppover mot venstre, og ser fortvilet ut. Det ser 

ut som det er flammer han jages mot, og i flammene skimtes grå, skjelettliknende mennesker. 

Han jages av døden (skjelett med spyd) og djevelen, og det ser ut som om det er helvete han 

er på vei mot. I himmelen over, står Jesus i skyen og ser ned på dette. Han er omgitt av engler, 

og holder armene ut i noe som likner en velsignelsesgest men som også kan være en doms-

gest. Siden skyen under føttene hans likner en kule, er det sannsynlig at det er Kristus som 

Verdensherskeren som er avbildet., dvs. den Kristus som dømmer og frelser. Det finnes også 

andre eksempler på bilder med Kristus som verdens dommer, der han sitter høyt på en kule 

med armene i en liknende gest.
122

 I Gotha-versjonen av motivet, er det Verdensherskeren på 

kulen med symbolene lilje og sverd, som er fremstilt på tilsvarende sted i bildet.  

I bakgrunnen står en naken mann og en naken kvinne foran et tre med frukter. Dette ser ut 

som en tradisjonell fremstilling av Adam og Eva ved kunnskapens tre i Paradis. Det som er 

fremstilt, er det øyeblikket der Adam tar imot eplet fra Eva. Altså den handlingen som leder 

fram til utdrivelsen fra Paradis, og dermed foranledningen til at mennesket i forgrunnen er 

overlatt til seg selv og jages av døden og djevelen. Denne scenen er ofte brukt i tradisjonell 

ikonografi som en påminnelse om synden og at man dermed har behov for frelse. I bakgrun-

nen er det et karrig og mørkt landskap med fjell, som gir en dyster stemning. Fem menn står 

og ser på mannen som jages av døden og djevelen. De gestikulerer og snakker sammen, og er 

kledd i flotte drakter. En av dem har tavler under armen, og kan dermed antas å være Moses 

med lovtavlene, siden han ofte fremstilles slik i tradisjonell ikonografi. Det er da nærliggende 

å anta at mennene sammen med ham skal forestille andre profeter, og at de til sammen repre-

senterer den gamle pakt under loven. Profeten ved siden av Moses peker mot mannen som 

jages, og ser samtidig ut mot betrakteren og henleder betrakterens oppmerksomhet på denne 

scenen. De to lovtavlene er hvite, og trer dermed klart fram som kontrast til bildets mørke 

landskap. Loven settes i fokus visuelt, og det er derfor nærliggende å tro at lovtavlene også 

har en sentral plass i denne delen av motivet. Dette støttes også av billedtekstene. Mennesket 

konfronteres ikke bare med konsekvensene av sitt fall, men også med forpliktelsene i forhold 

til loven. Resultatet er at mennesket ser ut til å være plaget og redningsløst fortapt. Mennesk-

ets blikkretning er mot lovtavlene; altså ser det ut som om mennesket i sin desperasjon setter 
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sin lit til Loven og profetene for hjelp, noe som ikke ser ut til å nytte. Kristus troner over dette 

enten som dommer eller frelser. 

I midten av bildet er det et tre, der stammen faller sammen med rammen i midten av tavlen. 

Dette treet er et sentralt element i «Lov og Evangelium»-billedtypen. Allerede i tidlig kristen 

tid var det vanlig å forbinde korset med Livets tre i Paradiset, og det er godt mulig at treet i 

motivet er ment å knytte an til slike forestillinger.
123

  Midtfeltet i Weimaralteret
124

 har også en 

variant av «Lov og Evangelium», men der er det imidlertid ikke et tre som står i midten - men 

Kristus på korset.  

Treet deler motivene inn i to adskilte billeddeler, der de to panelene på venstre side utgjør den 

ene delen, og de to panelene på høyre side den andre delen. Treet er tørt, nakent og uten blad-

er på venstre side, men har frodige, flikete, grønne blader på høyre side. I det visuelle billed-

språket viser dette treet på en ganske konkret måte kontrasten mellom liv, frodighet og vekst 

og død og stagnasjon.  

 I bakgrunnen på treets høyre side, ser man en teltleir i et ørkenlandskap, der en stang er reist 

opp med en slange kveilet rundt. Her er det scenen med kobberslangen i ørkenen som er 

fremstilt, det vil si fortellingen i 4. Mos. 21. Når israelsfolket i ørkenen gjør opprør mot 

Moses, straffer Gud dem med å sende giftslanger. Da angrer de, og Moses går i forbønn for 

folket. Han får beskjed av Gud å reise en kobberslange opp på en stang, og når de som blir 

bitt ser opp på denne, berger de livet. Det er nettopp dette som vises på bildet; at noen ser på 

kobberslangen og blir berget mens andre lar være å følge oppfordringen og dør. Ifølge Joh. 3, 

14.15 sier Jesus om seg selv: «Og likesom Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik skal også 

Menneskesønnen løftes opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv.» Jesus sammen-

likner altså sin egen korsfestelse og følgene av den med slangen i ørkenen - dvs. at den som 

tror på Jesus Kristus korsfestet skal ha evig liv.  

Motivet med kobberslangen har vært hyppig brukt i både kristen teologi og kristen kunst, da 

gjerne i typologisk forstand, slik at man tolker et gammeltestamentlig motiv som en type på 

det som skulle komme.
125

  Slike fortolkninger er begrunnet i at også Jesus selv henviser til 

profetier og beretninger i Det gamle testamente for å si noe om seg selv og sitt frelsesverk. I 

dette bildet er det tydelig å se at de som overlever, ser på kobberslangen og holder hendene 
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samlet som i bønn. I denne sammenhengen kan det være at det er de overlevendes holdning 

og atferd også formidler noe viktig, ikke bare at kobberslangen er en type på den korsfestede.  

I forgrunnen henger Jesus på et T-formet kors med flagrende lendeklede. Han er fremstilt sett 

delvis fra siden for betrakteren, har hengende hode og de lukkede øynene vendt ned. Det er 

sannsynlig at det er selve dødsøyeblikket som framstilles. Det flagrende lendekledet kan være 

en måte å uttrykke visuelt at det var sterke krefter i sving i dødsøyeblikket. Evangeliene beret-

ter om at forhenget i tempelet ble revet i to, og i Matteusevangeliet sies det i tillegg at jorden 

skalv, klippene slo sprekker og gravene åpnet seg. (Matt. 27,51). Kristus ser ikke spesielt lid-

ende ut, fremstillingen er mer stiv og skjematisk. Den er ikke egnet til å vekke betrakterens 

innlevelse og medlidenhet med den lidende Kristus, noe man i en del Kristusfremstillinger i 

senmiddelalderen hadde lagt vekt på. Den korsfestede som er avbildet på Isenheimalteret, er 

et ekstremt eksempel på en lidende Kristus på korset, men er interessant i denne sammenheng 

siden også denne korsfestede pekes på av Johannes døperen.  

Også Cranach har malt korsfestelsesscener som trekker betrakteren mer inn i bildet og innbyr 

til innlevelse i lidelsen, for eksempel Korsfestelsen (ca 1500) som finnes i Kunsthistorisces 

Museum i Wien.
126

 Disse bildene var mest vanlige tidlig i Cranachs karriere. Imidlertid be-

høver ikke denne endringen ha noe med luthersk eller katolsk å gjøre, det kan like godt være 

naturlige følger av andre endringer og utvikling i Cranachs malestil. Det som imidlertid 

mangler i Cranachs korsfestelsesscener for lutherske oppdragsgivere, er Maria og disippelen 

Johannes ved korsets fot. Disse ser ut til å være fraværende i de lutherske bildene.
127

   

Foran korset, til venstre for korset i bildet, står to personer. Den ene er en mann med lende-

klede som av utseende er lik mannen som blir jaget til venstre i bildet. Det er altså samme 

person, Adam, og i en videre forstand også et bilde på mennesket, et menneske uten spesielle 

klær eller andre symboler på stilling eller status. Han står ved siden av døperen Johannes som 

er barbeint og iført kamelhårskjortel under en rød kappe. Den røde kappen er med på å knytte 

døperen og den oppstandne visuelt sammen. Døperen peker med to fingre i retning den kors-

festede, og bøyer seg mot mannen og ser på ham. Det er tydelig at han veileder og instruerer 

ham.   
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Mannen ser opp mot den korsfestede, og han har kroppen vendt mot korset og holder hendene 

sammen som i bønn. Han både ser og ber, på samme måte som de overlevende rundt kobber-

slangen. En blodstråle går ut fra Jesu bryst, og lander rett på mannens nakne bryst nær hjertet. 

Blodstrålen følges av duen som er et vanlig kristent symbol på Den hellige ånd. Sammenstil-

lingen av duen, døperen Johannes og såret i Jesu side, kan være en hentydning til dåpen. Den 

hellige ånd i form av en due er vanligvis til stede i billedfremstillinger av Jesu dåp, og det er 

vanlig at både vann og blod flyter fra Jesu side i korsfestelsesbilder som tegn på dåpsvann og 

nattverdsvin.  

At blod strømmer fra den korsfestede, er en tradisjonell måte å vise visuelt at frelsen gis ved 

Kristi blod. At blodstrålen treffer synderen direkte, ser imidlertid ut til å være en spesiell 

luthersk fremstilling.  I tilsvarende bilder før reformasjonen renner blodet ned mot korsets fot, 

eller blodet samles i en kalk. En vanlig tolkning av dette har vært at kirken formidler frelsen 

som et mellomledd mellom Kristus og den enkelte synder. I den lutherske forståelse formidles 

frelsen direkte til den troende, uten helgener, prester eller andre som mellommenn. Og det er 

også et luthersk poeng at begge nattverdselementene skal være tilgjengelige for lekfolk, det 

vil si at hele menigheten skal motta Kristi blod i tillegg til hans legeme i nattverden, og blod-

strålen direkte fra Kristus til synderen, kan være en referanse til dette.  

Rett under korset står et lam som holder en fane med hvitt kors på rød bunn, det vil si seiers-

fanen eller oppstandelsesfanen. Dette motivet er tradisjonelt brukt for å vise til både offer 

(offerlam) og oppstandelse (seiersfane). Det er i middelalderens kirkekunst et slikt lam det 

pekes på i fremstillinger av døperen Johannes i det han sier: «Se, der er Guds lam» (Joh. 1: 

36). Her peker Johannes imidlertid direkte på den korsfestede, samtidig som lammet med 

seiersfanen er til stede ved korsets fot.  

For Luther hadde døperen Johannes en sentral rolle som en formidler. I likhet med andre pro-

feter talte Johannes om Messias’ komme, men han var i tillegg et personlig vitne og bekreftet 

hvem Jesus var i det han døpte ham. Johannes bekrefter profetienes oppfyllelse og starter en 

ny tid der det refereres til Messias direkte. Jesus selv kalte døperen for «den Elia som skulle 

komme” og han utgjør et vendepunkt: «For alle profetene og loven har profetert inntil Johan-

nes.» (Matt 11:13)
128

 Luther kalte døperen Johannes det nye testamentets opprinnelse og en 

formidler mellom Moses og Kristus. Her i bildet er han også nettopp plassert mellom Moses 
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og Kristus. Med formidler eller mellommann mener Luther ikke en som har en rolle med hen-

syn på frelsen, som den tradisjonelle helgen. Luther gjør i stedet Johannes døperen til en taler 

som leder folk til Kristus, og et symbol på frelse gjennom Kristus alene.
129 

 

Helt til høyre ser vi en hule med en sarkofag, som illustrerer den tomme grav. Store, tunge 

steiner er til venstre for hulens åpning. Utenfor graven fremstilles den oppstandne Kristus 

iført lendeklede og en rød kappe som flagrer i bevegelse.  Han holder seiersfanen, og bruker 

spissen av fanens stang til å stikke ned i munnen på Djevelen. Samtidig tråkker han på et skje-

lett (døden). Døden og djevelen er gjenkjennelige som de samme som jager mennesket til 

venstre i bildet, men her er de altså lagt i bakken og overvunnet.  

Dette er ikke et forsøk på en historisk fremstilling av oppstandelsesøyeblikket, som det finnes 

flere eksempler på i kristen kunst. I slike tradisjonelle fremstillinger, er Kristus som holder 

seiersfanen ofte fjern og ubevegelig og stiger ut av sarkofagen, står foran den tomme graven 

eller svever i lufta over graven. I tillegg er fire sovende eller utslåtte soldater en fast del av 

motivet. Cranach har også malt slike oppstandelsesmotiver for katolske oppdragsgivere, for 

eksempel midtfeltet i en liten altertavle malt i 1509-10.
130

 På Schneebergtavlen mangler sol-

datene, og den oppstandne er aktiv. Dette blir etter hvert en vanlig type oppstandelsesbilde i 

lutherske områder. Poenget er ikke først og fremst at Kristus har stått opp av graven, men at 

dette betyr at døden og djevelen er overvunnet. Dette er en oppfatning som også Luther legger 

vekt på i sine skrifter og prekener, noe som behandles mer utfyllende i neste kapittel om alter-

tavlens funksjon. 

I bakgrunnen på høyre billeddel, ser vi en engel som bærer en skriftrull til noen hyrder som er 

ute på markene med sauene sine. Dette er en fremstilling av engelen som kommer med evan-

geliebudskapet ved Jesu fødsel. Hyrdene ser på engelen og samler hendene i bønn. På samme 

måte som i scenen med kobberslagen, er tydeligvis den riktige oppførselen å se og be, noe 

som ser ut til å være kunstnerens måte å visualisere tro på denne altertavlen.  

 En kvinne i blå klær, sannsynligvis Maria som i tradisjonell ikonografi ofte er iført blått, får 

en stråle fra himmelen mot seg fra en liten figur i en sky med engler. Den lille figuren holder 

et kors. Dette ser ut som en fremstilling av inkarnasjonen. Maria er passivt mottakende, vendt 

oppover mot himmelen i bønn. Igjen er det fremstilt en sentral person som mottar et budskap, 
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ser i en bestemt retning og ber. Det er intet her som minner om tradisjonelle bebudelsesmotiv-

er, bortsett fra den blå kjolen. For Luther var Maria et eksempel til etterfølgelse på grunn av 

sin tro og den ydmykheten hun demonstrerte da hun fikk budskapet om at hun skulle føde 

Guds sønn.
131

 Det ser ut som det er nettopp disse kvaliteter som er forsøkt illustrert i dette 

Mariabildet, den ydmykt mottakende i tro og bønn. 

Øverst i høyre hjørne, rett over Maria, ser vi en tradisjonell fremstilling av Kristi himmelfart, 

der man bare ser kanten av den røde kappen og bare føtter som forsvinner opp i skyen. Kort 

fortalt viser høyre tavle inkarnasjonen, evangeliets komme og dets konsekvenser - som er at 

døden og djevelen er overvunnet av den oppstandne Kristus.  

Noe spesielt å merke seg, er at Maria ser ut til å stå oppå den tomme grav, selv om hun sam-

tidig er så liten at hun også knyttes mot bildets bakgrunnsscener. Det kan også se ut som om 

hun står på et eget fjell, og hun står ofte på et eget fjell som representerer Sion-berget i andre 

Lov og Evangelium bilder.
132

 Dette kan være en bevisst flertydig fremstilling for å minne be-

trakteren om at inkarnasjonen skjedde i fortid, men at den også skjer etter Kristi himmelfart 

hver gang nattverd feires i kirkerommet der altertavlen står. Sammenstillingen av graven, 

himmelfarten og Maria kan også hentyde til sammenhengen mellom disse og være en påmin-

nelse om at Jesus var til stede på jorden: Ordet ble kjød og var iblant oss. Inkarnasjonen bru-

kes ofte som begrunnelse for bilder i religiøs sammenheng; at det materielle kan romme det 

hellige, at Gud kan gjøre seg kjent for oss i verden samt at han kan være reelt tilstede i natt-

verdselementene. 

En måte å lese bildet på, er som en bok, fra venstre mot høyre. Tidslinjen går både bakfra og 

forover og fra venstre mot høyre. Selv om bildet visuelt er klart todelt, er det ikke et klart 

skille mellom en gammeltestamentlig og en nytestamentlig side.  Scenen med kobberslangen i 

ørkenen er for eksempel med i høyre billeddel, mens den dømmende og frelsende Kristus og 

fortapelsen eller helvetet er med på venstre side. Bildet omfatter store deler av den kristne 

frelseshistorien, og det er sannsynlig at utvalget av scener som er representert på en eller 

annen måte knytter an til hva som er viktig i luthersk kristendomsforståelse, eller til hva det er 

viktig å minne betrakteren om foran alteret i en luthersk gudstjeneste.   
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Det går en tidslinje fra syndefallet, via loven og profetene fram til den nye tid som varsles av 

Johannes døperen og ender med Jesu død og oppstandelse og overvinnelsen av døden og 

djevelen. Samtidig fører billedformen til at betrakteren konfronteres med alle scenene på en 

gang. På samme måte som det ene treet har to sider, så kan man også se de to billeddelene 

sammen. Loven, synden, dommen og døden eksisterer samtidig med trøsten, frelsen og døden 

og djevelen overvunnet. Det enkelte menneske er med i bildet, representert ved Adam, og det 

er sannsynlig at det er ham betrakteren er ment å skulle identifisere seg med, selv om Adam 

aldri henvender seg direkte til betrakteren med blikk eller gester 

I motivet som helhet er det bare den jagende djevelen i bildets venstre del, og en av profetene 

som peker mot den forfulgte Adam, som har blikkretning ut av bildet og mot betrakteren. Og 

dette kan være en bevisst strategi for å trekke betrakteren inn i billedfremstillingen som jaget 

av djevelen og konfrontert med synden. Betrakterens representant i bildet viser to sider av det 

å være menneske: den gamle pakt og livet under loven, eller den nye pakt i Kristus som døp-

eren Johannes viser til. Det foregår en historisk overgang fra den gamle til den nye pakt, men 

det er også en slags mental overgang som må skje hos hver enkelt kristen - og denne skjer når 

mennesket lærer Kristus og evangeliet å kjenne gjennom å veiledes av de som følger døperen 

Johannes’ eksempel ved å være forkynnere som peker på Kristus. Valget er mellom et liv un-

der loven som fører til fortvilelse, dom og død, som den jagede Adam på vei mot fortapelsen 

på siden med det tørre og døde treet, eller et liv i frelse og trøst som den Adam som tillitsfullt 

ser på, og ber foran, den korsfestede under det levende og frodige treet. 

Hvordan dette videre henger sammen med resten av altertavlens billedprogram, den lutherske 

forståelse av forholdet mellom lov og evangelium og menneskets stilling som samtidig synder 

og rettferdig, vil utdypes i kapittelet om altertavlens funksjon..  

3.5 Åpen posisjon midtfelt: Korsfestelsen 

Hva skjer hos betrakteren når bildet skifter fra «Lov og Evangelium»- tavlene til den store 

korsfestelsesscenen i altertavlens åpne posisjon, samtidig som nattverdsbildet i predella er 

synlig under begge bildene?  Dette gir en bevegelse fra den første og avgjørende troen som 

mennesket ledes til av den pekende døperen Johannes, til deltakelsen i sakramentet gjennom å 

motta blodet og brødet i nattverden. Nattverden og korsfestelsen betegner noe av det viktigste 

i den lutherske sakramentsforståelsen og hele den evangeliske teologien. Visuelt og teologisk 
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vil troen og blodet ved korsfestelsen referere tilbake til den bibelske kilden, nattverdsmåltidet, 

som er avbildet i predella. Man kan tenke seg at nattverdsmotivet i predella og «Lov og Evan-

gelium»- modellen for frelse bidrar til å kaste lys over korsfestelsen i altertavlens sentrum. 

Denne korsfestelsesscenen har liknende komposisjon og ikonografi som andre av Cranachs 

korsfestelsesscener fra 1530-årene. Disse avviker på noen måter fra Cranachs pre-lutherske 

versjoner av samme tema,
 
som omtalt tidligere under behandlingen av altertavlens andre kors-

festelsesmotiv.
133

 Det er en folkerik scene, og de to korsfestede røverne rammer inne Kristus 

som er i bildets sentrum. Kristus vises forfra, mens de korsfestede røverne vises fra siden. I 

bakgrunnen ser vi soldater og nysgjerrige betraktere til fots og til hest som svermer rundt. I 

forgrunnen, ved Kristi høyre side, ser vi Maria og en gruppe kvinner som gråter og sørger. En 

av kvinnene har blikket rettet opp mot den korsfestede og har samlet hendene i bønn. Rett 

overfor dem, på motsatt side, driver en gruppe menn og knuffer, drar hverandre i håret og 

trekker sverd.   

Komposisjonen er todelt på tilsvarende måte som treet i midten deler Lov og Evangelium 

bildet i altertavlens lukkede posisjon.  Dette skaper en spenning i bildet, der korset er om-

dreiningspunktet. Alle motiver er arrangert i forhold til en «god» og en «dårlig» side. Den 

omvendte offiseren (centurionen, tradisjonelt kalt Longinus) ved korsets venstre side sett fra 

betrakterens synspunkt, korresponderer med den soldaten som ikke tror. Disse avbildes til 

hest på hver sin side av Kristus, og rammer inne Kristus i sentrum av komposisjonen på 

samme måte som de korsfestede røverne. Dette kan tenkes å skulle tilsvare de to menneskene 

i «Lov og Evangelium»-bildet, og det er troen som skiller dem fra hverandre.   

På same måte som «Lov og Evangelium»-motivet kaller på at betrakteren skal følge eksempe-

let til den frelste synderen, kaller korsfestelsesscenen betrakteren til å følge eksemplet til den 

omvendte offiseren og de andre som er plassert på Kristi høyre side. Dette ser ut til å være en 

rearrangering av et kjent motiv, og at Cranach kan ha forsøkt å lage en luthersk variant av det 

tradisjonelle motivet korsfestelsen. I hans varianter av korsfestelsen fra før reformasjonen er 

det vanlig at elementer som er tydelig atskilt i Schneeberg-tavlen fremstilles i en helhet.
134
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På samme måte som mennesket i «Lov og Evangelium» får sin oppmerksomhet vendt mot 

Kristus ved at døperen Johannes peker på ham, vendes betrakterens oppmerksomhet mot 

Kristus i korsfestelsesscenen ved at den troende offiseren peker på den korsfestede. Kristus er 

igjen «den utpekte» for betrakteren. Offiseren ser opp på Kristus, mens hesten hans ser rett 

mot betrakteren. Sammen binder de dermed sammen den troende, den korsfestede og betrakt-

eren med blikk og gester. Cranach har også malt flere korsfestelsesbilder der de eneste aktør-

ene er den korsfestede og offiseren som peker på ham.
135

 Dette kan tyde på at han mener dette 

motivet er viktig i komposisjonen. I disse versjonene er også ordene offiseren uttaler med i 

bildet, og teksten er hentet fra Mark 15:39 der han i norsk oversettelse sier: «Sannelig, denne 

mannen var Guds Sønn!» 

I denne scenen kan den pekende fingeren virke overflødig, siden Kristus på korset er i sent-

rum av komposisjonen, og det er sannsynlig at betrakteren har festet seg ved ham lenge før 

han legger merke til den pekende offiseren. Kanskje det nettopp er ved sin tilsynelatende 

overflødighet at den insisterende, pekende finger viser sin betydning?  At det syndige menne-

ske uansett trenger noen som fortsetter å peke på Kristus, selv om man allerede tror og Kristus 

er til stede i oppmerksomheten. 

3.6 Åpen posisjon: sidefelter 

3.6.1 Jesus i Getsemane 

I venstre sidefelt ser vi Jesus i bønn i Getsemane. Han ser mot en engel som holder et stort 

beger eller kalk, og holder hendene samlet i bønn, mens tre av disiplene sover i forgrunnen og 

soldatene sammen med Judas nærmer seg i bakgrunnen. Begeret som bæres av engelen hen-

spiller på at Jesus i Bibelens beretning ber «Far, om du vil, så ta dette beger fra meg» (Luk. 

22:42). Motivet er et ganske vanlig pasjonsmotiv i tidligere altertavler, og dette bildet avviker 

ikke fra tidligere fremstillinger av samme motiv bortsett fra størrelsen på begeret. Betoningen 

av dette kan settes i forbindelse med den lutherske vekten av at hele menigheten skulle motta 

nattverdsvinen
136

, men kan også hentyde til at den oppgaven Jesus nå var i ferd med å ta på 
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seg, og som begeret symboliserer, er en stor og viktig oppgave, og at han i det øyeblikket 

kjemper med dødsangst konfrontert med hva som er i ferd med å skje.  

Også i dette bildet finner vi både troende og ikke-troende, representert ved henholdsvis disip-

lene og Judas og soldatene. Det er interessant at disiplene, selv om de trodde og holdt seg til 

Jesus, her er fremstilt i et øyeblikk der de svikter. De sovnet, selv om Jesus ba dem om å våke 

og be om ikke å komme i fristelse. Det er vanlig i fremstillinger av dette motivet at Jesus er 

alene eller sammen med en engel. Det er derfor grunn til å tro at det har en mening at de sov-

ende disiplene i forgrunnen og Judas og soldatene i bakgrunnen er inkludert.  

Selv om de i dette øyeblikket svikter, er disiplene fremdeles følgere av Jesus. For betrakteren 

kan det være et trøstende budskap at også disiplene hadde svakheter og sviktet selv i et slikt 

avgjørende øyeblikk, uten at det betydde at de ble avvist av Jesus. I tillegg viser dette bildet at 

de som deltok i nattverdsmåltidet i predellas bilde her velger ulike veier videre. Alle mottok 

brødet og vinen, men Judas hadde allerede da planlagt å forråde Jesus så han deltok ikke med 

den samme holdning som de andre disiplene, men gikk etterpå ut og fullføre det han hadde 

planlagt og ga dermed avkall på frelsen. 

3.6.2 Den oppstandne 

I høyre sidefelt ser vi den oppstandne Kristus med seiersfanen. Dette er en mer tradisjonell 

oppstandelsefremstilling i motsetning til fremstillingen av den oppstandne som er en del av 

«Lov og Evangelium»-sammenstillingen. Kristus står over graven med flagrende rød kappe, 

og det er tydelig at det er selve oppstandelsesøyeblikketsom er avbildet. Den oppstandne ser 

nedover til venstre og ut av bildet mot betrakteren, samtidig som han peker (med en talegest) 

mot høyre og bildets korsfestelsesscene. Han leder dermed betrakterens oppmerksomhet mot 

bildet av seg selv på korset, samtidig som talegesten kan hentyde til at han forkynner sin egen 

oppstandelse. I forgrunnen ser vi fem soldater som har holdt vakt ved graven. Vanligvis frem-

stilles disse som sovende eller besvimte i oppstandelsesmotiver, men her er tre av dem våkne 

og tydelig opprørte, mens to av dem sover. I dette bildet er det altså vitner til oppstandelsen, 

noe som ikke har bakgrunn i Bibelens beretninger om oppstandelsen. Gravens voktere er 

våkne, men snur seg bort eller hindrer seg i å se eller høre. De er nær den oppstandne, men 

nekter å forholde seg til ham og skjønner ikke hva som skjer. Dette gjør dem til representanter 

for de ikke-troende på altertavlen. De som ikke vender seg i retning det gode budskap i bønn.  
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3.6.3 Stifterportretter 

Nederst på hvert sidefelt finner vi portretter av altertavlens oppdragsgiver, kurfyrst Johann 

Frederik den Høymodige, og hans halvbror Johann Ernst, hertug av Coburg.  Disse stifter-

portrettene er plassert nær tre bilder av Jesus Kristus: den lidende i Getsemane, den kors-

festede og den oppstandne. Donatorene ser ut til å være forsøkt realistisk fremstilt, slik at det 

sannsynligvis var lett for menigheten å kjenne dem igjen både som representanter for den po-

litiske makt og overgangen til den lutherske konfesjon.  

Både kurfyrst Johan Frederik og hertug Johan Ernst er fremstilt i halvfigur med hendene sam-

let i bønn. Deres stand og rikdom vises ved at de er kledd i eksklusive stoffer og fingrene er 

smykket med gullringer og edelstener. Blikkretningen er for begge to ut av bildet og på skrå 

ned mot kirkerommet og menigheten, men ansiktsuttrykkene er ellers påfallende uttrykksløse. 

De forholder seg verken til betrakteren eller tavlens Kristusfremstillinger, men har et mer inn-

advendt og kontemplativt uttrykk.  

Nærheten til de tre Kristus-fremstillingene kan indikere at det er han som er tankens og bønn-

ens innhold, og at donatorenes dominerende tilstedeværelse på altertavlen er tenkt å være et 

vitnesbyrd om deres tro og at deres tro er det som gir nærhet til Kristus og frelsen.  Noble 

hevder at portrettene fikk sin plass i altertavlens program på grunn av stifternes ønske om å 

vise sin tilhørighet til Luthers lære. I bildet av korsfestelsen ble løftet om frelse visualisert for 

menigheten, samtidig som den politiske myndigheten fikk et ansikt.
137

  

Uansett er stifterportrettene relativt store og ruvende sammenliknet med en tradisjonell kat-

olsk altertavle. Der ble motiv og figurer som regel fremstilt på en hierarkisk måte, ved å skille 

mellom det hellige og det verdslige. Donatorene, som de minst hellige personene, ble vanlig-

vis plassert på paneler som bare var synlige på hverdager, eller på panelenes nederste del. I 

tillegg ble donatorene ofte fremstilt som veldig små sammenliknet med mer hellige figurer, og 

de ble som regel avbildet sammen med sin skytshelgen.
138

 I denne altertavlens billedprogram 

er altså donatorene gitt en uvanlig fremtredende plass i og med at de er store og i tillegg plass-

ert slik at de er synlige i festdagsposisjonen. De er også plassert nær Kristus, uten helgener 

eller andre hellige personer som mellommenn. Det er mulig at de er ment å fungere som eks-

empler til etterfølgelse i det å tro på Kristus og motta nåden.  På denne altertavlen inngår de i 
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hvert fall i et nettverk av personer med hendene samlet i bønn, som viser at forskjellige menn-

esker til forskjellige tider i historien har mottatt et budskap eller sett en hendelse og forholdt 

seg til det i bønn. 

3.7 Baksiden: Dommen, Lot og Syndfloden 

På tavlens bakside er det tre motiver; et stort på midtfeltet og to mindre på vingenes bakside 

(det vil si på baksiden av de ytre vingene når tavlen er oppslått). Motivene på vingenes bak-

side vil være synlige uansett hvilken posisjon tavlens forside er i, så lenge vingene er slått ut. 

Når altertavlen er helt lukket, vil vingenes motiver møtes på forsiden over predellas nattverd-

motiv.  

Man kan spørre seg hvilken hensikt det har å ha bilder på baksiden av en altertavle. Særlig i 

luthersk sammenheng kan det virke rart, siden det var etter reformasjonen at benkene kom inn 

i kirkene og man forventet at menigheten skulle sitte stille under gudstjenesten. I hvilken sam-

menheng var det meningen at betrakterne skulle se baksidemotivene?  

Den anledningen betrakterne hadde å nærme seg alteret og altertavlen, var under feiringen av 

nattverden. I flere lutherske kirker var det på denne tiden vanlig at menigheten etter å ha mot-

tatt brødet ved alterets venstre side, sirklet rundt bak alteret for så å motta vinen ved alterets 

høyre side. 
139

  Dette var også en del av nattverdsliturgien for meningheten i St. Wolfgangs-

kirche.
140

  

Midt i nattverdsfeiringen er altså det øyeblikket der betrakterne konfronteres med motivene 

«Dommen», historien om Lot og «Syndfloden» på altertavlens bakside. Dette må bety at man 

kan anta at disse bildene skal instruere i noe det er viktig å bli minnet om i denne sammen-

hengen. Det kan også bety at dette er temaer det er mest hensiktsmessig å eksponeres for i en 

bestemt tilstand; nemlig i det man er i ferd med å motta nåden gjennom nattverdssakramentets 

brød og vin, og at betrakternes reaksjon på bildene vil kunne være preget av deres deltakelse i 

ritualet og mottakelsen av sakramentet. Uansett hva intensjonene må ha vært, er det sannsyn-

lig at betrakternes respons på bildene har vært farget av at de nærmet seg bildene i sammen-

heng med deltakelse i et viktig ritual.  
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Deler av bildenes budskap er konsentrert rundt dom, straff og fall. I sentrum av midtfeltet tro-

ner Kristus som har kommet i skyen for å dømme levende og døde på den siste dag. På pre-

della var det opprinnelig et bilde av de døde som kom opp av gravene. Han er omringet av de 

frelste og engler i himmelens lyseblå skyer i bildets øverste del. Dette bildet tar ikke bruk så 

dramatiske virkemidler for å fremkalle skrekk for dommen og helvetet. I feltet under Kristus 

ved hans høyre side er de frelste, og under ham ved hans venstre side de fordømte. Sett fra 

avstand er det de frelste som er i fokus, i hvert fall i den stand bildet er i nå med et svært 

mørkt og utydelig felt på de fordømtes side.
141

 Detaljene som skimtes av de fordømtes skjeb-

ne, kan tyde på at denne delen av motivet kan ha vært mer skremmende da altertavlen var i 

sin opprinnelige stand. 

På sidefeltet på betrakterens venstre side (det vil si samme side som de frelste på midtfeltet), 

er den dødbringende syndfloden avbildet. Scenen med flytende døde mennesker og dyr i 

forgrunnen, er uvanlig trøstesløs og grotesk i forhold til tradisjonelle fremstillinger av synd-

floden. Arken er så liten i bakgrunnen at den er nesten usynlig, så det er straffen og ikke red-

ningen som er i fokus. En liten due med olivenblad i munnen svever over vannet, så håpet og 

redningen er ikke helt fraværende i motivet. I tillegg er det to pekende gester som leder be-

trakterens oppmerksomhet mot duen i syndflodmotivet. Både Kristus i øverste del av midt-

feltet, og en engel som leder de frelste i nederste del av feltet, peker rett mot duen.  

Duen er et vanlig kristent symbol for Den hellige ånd, og syndfloden er det vanlig å assosiere 

med dåpen, da forstått som vannet i dåpen som drukner det gamle mennesket.  På sidefeltet på 

betrakterens høyre side (det vil si på samme side som de fordømtes på midtfeltet), ser vi Sod-

oma og Gomorra brennende i bakgrunnen. Lot og døtrene, som har blitt reddet ut av denne 

ødeleggelsen, er i bildets forgrunn foran en hule. Scenen som vises, er Lot og døtrene i det 

døtrene holder på å skjenke ham beruset for at han skal gå med på å gjøre dem med barn. Som 

i fremstillingen av syndfloden er det elementer som peker på både straff og redning i bildet. 

Men hvorfor er det akkurat fortellingen om Lot og døtrene som er fremstilt? 

Nobles tolkning er at baksidens tre bilder samlet viser konsekvensen av å holde seg til loven, 

altså dom og utslettelse, og minner om menneskets syndighet. Lot-fortellingen har i denne 

sammenheng bare betydning ved at man minnes om straffen over synderne i Sodoma og Go-
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morra.
142

  Dette er et viktig aspekt. Men den bestemte Lot-historien som her er fremstilt, har 

for Luther også en viktig betydning som eksempel på at ingen er så hellig eller står så fast at 

han ikke kan synde. Alle faller, men trøsten er at man ved nåden kan reise seg igjen:  

zum Exempel geschreiben, das niemand so heylig noch so fest stehe, der sie nicht 

wider fallen künne, Hat der man künnen so hoch fallen, was ist wunder; ob wir 

strauchlen? Doch ist damit niemand ein deckle noch behelff gegeben zu sundigen, 

sondern ein trost gestellet den, so da gleuben, das sie nicht verzagen, ob sie zu weilen 

fallen, Es ist ein stuck, das da gehört yns Euangelion und reich Gottes, da eytel 

vergebung der sunden ist, Falle hynn odder her, verzweivel nur nicht und stehe wider 

auff. 
143

 

Dette gir også et trøstende budskap til den troende, i tillegg til å oppfordre til å frykte synden 

og dommen.  

Nettopp det at det flere steder på altertavlen fremstilles motiver som både kan skremme og 

trøste, kan være en nøkkel til å forstå mer av altertavlens funksjon. Reinitzer kategoriserer 

Schneeberg-altertavlens «Lov og Evangelium»-sammenstilling av motiver som et preken-

bilde. 
144

 Han har først og fremst konsentrert seg om varianter at dette motivet gjennom hist-

orien, men han er også kort inne på denne altertavlens helhetsbudskap når de forskjellige 

bildene spiller sammen med hverandre og med betrakterens tro og handlingene i kirkerom-

met, og har her noen poenger som er viktige å ta med videre. Prekenens hensikt er å avskrek-

ke og trøste; advare mot synden og dommen og trøste med nåde og frelse for den som tror.  

Nattverden bidrar til å trøste og styrker troen. Ifølge Reinitzer kan også bildene bidra i denne 

sammenhengen.
145

  

Preken, minnemåltid og altertavle bidrar tilsammen i kirkens forkynnelse som selvstendige 

deler som formidler noe i seg selv i sitt eget språk. Altertavlen, sett som prekenbilde i en slik 

utvidet forstand, er da ikke bare illustrasjon av teologiske sannheter eller det som ellers skjer i 

kirkerommet. Den har en selvstendig mulighet til å påvirke betrakteren og bevirke forandring.  
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4 Altertavlens funksjon 

4.1 Innledning 

Det finnes ingen sikre og etablerte sannheter om på hva altertavlers religiøse funksjon har 

vært gjennom historien eller hvordan bildenes innhold er blitt fortolket. Beth Williamsson 

oppsummerer det slik i sin artikkel «Altarpieces, Liturgy, and Devotion»: 

When we try to consider altarpieces with regard to how they might contribute to a 

wider understanding of the intellectual history of religious experience, we discover 

that this object is very slippery one indeed. There is very little consensus about the 

origins, development or intended functions of altarpieces and even less consensus 

about the ways in wich their imagery might have been interpreted. 
146

 

Som tidligere nevnt, har flere forskere lagt vekt på Schneebergalterets didaktiske funksjon; 

særlig med fokus på «Lov og Evangelium» som hovedmotiv og dette motivets betydning som 

illustrasjon av Luthers lære om frelse ved troen alene.  

Heike Schlie hevder imidlertid i sin artikkel «Das Holz des Lebenbaumes, des Kreuzes und 

des Altarretabels»
147

 at man går glipp av altertavlens mer sanselige kvaliteter ved å se tavlen 

med et snevert ikonografisk og protestantisk blikk og kun fremheve dens funksjon som verk-

tøy for formidling av luthersk lære. Især henviser hun her til fløyaltertavlenes tradisjonelle 

forbindelse til den katolske messeliturgien, der liturgi, altersakrament og åpning og lukking av 

altertavlens vinger til sammen utgjorde det hun kaller «ein hybrides Gesamtmedium».
148

   

Analysen av altertavlens motiver har vist at det finnes flere lag av betydning som viser seg 

både i enkeltmotivenes detaljer og i samspillet mellom bildene. Det ser ikke ut til kun å være 

«Lov og Evangelium»-motivet, fortolket som billedliggjort lære om rettferdiggjørelse ved tro 

alene, som utgjør altertavlens budskap. Det er også funnet spor av at det ikke bare er middel-

alderens kirkekunst som har sammenheng med sakramenter og liturgi og har evne til å appel-
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lere til betrakternes følelser; dette kan også gjelde også for Schneebergalteret, men forbindel-

sen ser ut til å være annerledes.  

En av hovedforskjellene er knyttet til endringer i forståelsen av nattverden og ritualene knyttet 

til denne: fra senmiddelalderens messeoffer til Luthers forståelse av hva nattverden er og hva 

den gagner. I tillegg har analysen vist at flere av motivene i altertavlen også har forbindelses-

punkter til andre elementer i gudtjenesten med skriftlesning, preken og bønner - og til kjerne-

punkter i luthersk teologi og fromhet. 

4.2 Kirkekunstens funksjoner 

4.2.1 Liturgi og fromhet 

Alle studer av bilder som er ment å fungere som altertavler vil på en eller annen måte være 

knyttet til funksjon, i og med at altertavler i seg selv er en funksjonell kategori og ikke en 

kategori basert på bildets fysiske eller maletekniske kvaliteter som for eksempel «fresko-

maleri». 
149

  

En funksjonell tilnærming til bilder i lutherske kirkerom er også i tråd med det lutherske syn 

at bilder i kirkene ikke er gode eller onde i seg selv, og man står fritt til å beholde eller for-

kaste dem. Alt avhenger av bildenes bruk og hvilken rolle de gis i den troendes liv. Med re-

formasjonen skjedde det imidlertid en endring i hvordan man så på den troendes forhold til 

Gud og hvordan religiøse bilder kunne ha en funksjon i denne sammenhengen.  

I Tarald Rasmussens artikkel «Iconoclasm and Religious Images in the Early Lutheran Tra-

dition»
150

 knytter han Luthers tilnærming til bilder sammen med fromhet i den tidlige luth-

erdommen. Han henleder oppmerksomheten på at Luther ikke bare forholder seg til det 

intellektuelle og rasjonelle, men var preget av sin monastiske bakgrunn med dype røtter i de 

mystiske tradisjoner i senmiddelalderen. I denne fromhetstradisjon var både mentale og 

materielle bilder viktige i det religiøse livet. Det stilles spørsmål ved om bildene i tidlig 

luthersk tradisjon virkelig var fullstendig underordnet ordet, og om ordet i luthersk religion 

bare var et spørsmål om lære og undervisning og ikke et spørsmål om følelser.
151

 Det kan 
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være fruktbart å gå videre inn i disse spørsmålene med funnene fra analysen, og betrakte alter-

tavlens billedprogram sammen med Luthers syn på bilder i en fromhetskontekst 

I nyere forskning på middelalderens altertavler, bilder og annen kirkekunst har man i stor grad 

vært opptatt av å studere deres funksjon, det vil si å undersøke bildene og gjenstandene i lys 

av de hensikter eller effekter de er antatt å ha hatt overfor middelalderens brukere eller betrak-

tere.  I tradisjonell ikonografisk forskning har man fokusert på å knytte forståelsen av bilders 

motiver til tekstlige kilder, og man har vært på leting etter et forholdsvis fastlagt meningsinn-

hold. I studier av middelalderens kirkekunst har man blitt mer og mer klar over at middelald-

erens kirkekunst ikke nødvendigvis har en betydning som er statisk og stabil. Betydningen 

kan endre seg med brukskonteksten og ikonografien inngår i et større teologisk system der 

blant annet messen, ekklesiologien, kirkens tradisjon og fromhetspraksis inngår.
152

 Rognald 

Heiseldal Bergersen oppsummerer denne utviklingen slik i sin doktoravhandling om middel-

alderinventaret i Trondenes kirke: «I dag er det ikke lenger mulig å se bort fra funksjonelle og 

andre praksisrelaterte faktorer i seriøse studier av middelalderens kirkekunst.»
153

  

Når man legger vekt på kirkekunstens funksjoner, stiller man i funksjonsanalysen også indir-

ekte spørsmål om gjenstandenes eksistens – hvorfor finnes de i kirkerommet? Ønsket om å 

skaffe et bilde eller en gjenstand som skulle dekke et behov, er den grunnleggende årsaken til 

at kirkekunst ble bestilt, produsert, kjøpt inn, plassert i kirkerommet og beholdt der. 

Hvorfor bildene finnes eller ikke finnes, har vært et viktig anliggende i de deler av forskning-

en på bilder og billedbruk i reformasjonstiden der man har lagt vekt på ikonoklasme og argu-

menter for og imot bruk av bilder.
154

  Det å knytte de tidlige lutherske bildenes funksjon opp 

mot ritualer, sakramenter og fromhet, har imidlertid ikke vært like vanlig som i forskningen 

på middelalderens bilder og billedbruk.  

Bergersen oppsummerer at det er vanlig å se for seg to hovedtyper hovedfunksjoner for mid-

delalderens bilder: formelle funksjoner
155

 og støttende funksjoner. Det er de støttende funk-

sjonene som er aktuelle for altertavler; og i forskningslitteraturen nevnes ulike varianter av 
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disse: didaktiske, affektive, erindrende og lovprisende. I tillegg kunne bildene bidra til å holde 

på menighetens oppmerksomhet under messen eller illustrere messens ledd i det den ble 

feiret.
156

 Andre funksjoner var først og fremst rettet mot private andakter, og kirkekunsten har 

i tillegg også vært forstått i lys av estetiske kategorier.
157

 

Det er tilsynelatende stor enighet blant forskere på middelalderens kirkekunst om at liturgi er 

relevant for ikonografien. Det er imidlertid forskjellige oppfatninger av hvor konkret og dir-

ekte man skal oppfatte knytningen mellom liturgi og ikonografi, og i hvor stor grad lekfolket 

var i stand til å trekke messetekstene inn i tolkningen. Lekfolk og lærde hadde ulik grad av 

teologisk kompetanse, noe som virket inn på deres forståelse av både messen og kirkekunst-

ens ikonografi.
158

 Dette poenget er like relevant for reformasjonstiden og kirken og menig-

heten i Schneeberg; de forskjellige betrakterne av altertavlen vil ha hatt varierende teologisk 

kompetanse, ulik grad av leseferdigheter og varierende kompetanse i å trekke mening ut av 

bilder, ritualer og forkynnelsens budskap.  

Når man skal utforske forbindelser mellom ikonografi og liturgi, er det viktig å ha en klar for-

ståelse av hva man legger i begrepet liturgi i denne sammenhengen. Begrepet brukes i forsk-

ningslitteraturen om både eukaristien (nattverden) i avgrenset forstand og som generell beteg-

nelse på all liturgisk virksomhet i kirken knyttet til messe og tidebønner.  

Det er forholdsvis stor enighet om at liturgien er relevant for middelalderens kirkekunst, sær-

lig for altertavler plassert over høyalteret, og at de aller fleste alterutsmykninger er antatt å ha 

en eller annen eukaristisk referanse.
159

  I den vestlige middelalderkirken refererte begrepet 

liturgi til alle Kirkens offentlige seremonier, riter, sakramenter og feiringer. Når man snakker 

om altertavler, blir liturgisk funksjon i praksis brukt om relasjonen til nattverdssakramentet; 

både om altertavlen kan fungere både som fysisk rammeverk for ritualet og om den kan bidra 

til å rette betrakterens oppmerksomhet mot den eleverte hostien. Det er i forlengelsen av dette 

at man begynte å studere altertavler - ikke som kunstverk, men som liturgiske objekter.
160

   

Før 1980 var det kun få studier av altertavler som funksjonell kategori, men tidlig på 1990-

tallet begynte altertavlene igjen å komme i fokus: «the altarpiece has, once again, become a 
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fashionable topic of study»
161

. I sin gjennomgang av hovedstømninger og debatter i nyere 

altertavleforskning, kommer Williamson fram til at det kan være nyttig å redefinere etablerte 

kategorier for bilder og religiøs aktivitet og løse opp koblingene mellom hvilke kategorier av 

religiøs aktivitet som knyttes til hvilke typer bilder.  

Williamson setter spørsmålstegn ved om det er så sterkt skille mellom liturgien og fromheten 

som man tidligere har vært opptatt av; fromhet da forstått som religiøs erfaring og aktivitet. 

Dette belegger hun ved å vise blant annet til at det var vanlig for middelalderens altertavler å 

ha referanser til både eukaristien og helgener – og følgelig knytte an til både den offisielle 

messefeiringen og helgenkulten som også er knyttet til privat helgenformhet og andakt.
162

  

Kanskje de ytre offentlige gudstjenesteritualene og den indre private fromheten er nær for-

bundet med hverandre, og at altertavlen kan ha en funksjon i begge sammenhenger også når 

den er plassert i et luthersk kirkerom?   

4.2.2 Tro og gudstjeneste 

Når begrepene liturgi og fromhet brukes om altertavler og bilder (for eksempel kultbilder, 

andaktsbilder, «intruments of devotion») gir det ofte assosiasjoner til den middelalderske 

messen og fromhet forbundet med handlinger og ritualer som helgenkult, billedkult og andakt 

knyttet til bilder. For en funksjonsanalyse av en altertavle i et luthersk kirkerom kan det da 

være en idé å tone ned begrepene liturgi og fromhet for å frigjøre seg fra disse begrepenes 

assosiasjoner, og heller fokusere mer på begrepene gudstjeneste og tro. 

Med funksjon i gudstjenesten menes da en utvidet kontekst, der både de offisielle seremoni-

ene med sin liturgi, sakramenter og ritualer og ordet forstått som tekstlesning og forkynnelse 

inngår. Med troen menes den kristnes indre, private tro og fromhet. Dette kan igjen omfatte 

både den intellektuelle tro på teologiske lærepunkter, følelsen av tillit til frelsen og det å ha 

«Kristus i hjertet» og hvordan man tolker sine erfaringer inn i en religiøs sammenheng. Tro 

forstått på denne måten kan altså ha både intellektuelle og emosjonelle dimensjoner. Samtidig 

er det det lutherske trosbegrep som må være sentralt; tro som tillit til Guds løfte om frelsen i 

Kristus. 
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Begrepet fromhet omfatter ikke bare helgenfromhet og bildefromhet og andre av middelald-

erens andakts- og fromhetspraksiser som forsvant med reformasjonen. Fromhet er også den 

kristne bønn, det indre liv og de indre bilder, og er knyttet til den enkelte kristne alene foran 

Gud. I luthersk forstand omfatter dette også den indre tilstand når samvittigheten vekkes av 

forkynnelsen om loven og dette leder til anger og bot.  

Vi vet ingen detaljer om hvordan åpning og lukking av fløyaltertavlen foregikk, og i hvilke 

deler av kirkeåret de forskjellige posisjonene var synlige. Det er mulig at man fulgte tidligere 

tradisjoner for slike altertavler ved å la den helt lukkede posisjonen være synlig i fasten («Lot 

og syndfloden»), den innerste posisjonen med korsfestelsen i midten på festdager og den 

første åpne posisjonen med «Lov og evangelium» resten av året.
163

 Det er også mulig at man 

utviklet nye tradisjoner for åpning og lukking, med dette finnes det ingen sikre kilder til. Me-

nigheten hadde uansett ikke alle bildene foran seg hele tiden, slik dagens betraktere kan hvis 

man oppsøker kirken for en visning av altertavlen eller ser på bildene i en bok eller på inter-

nett.  

Konteksten i kirkerommet og gudstjenesten vil ha vært med å farge fortolkningen til betrak-

teren ved at det etableres et tolkningsrom der liturgien, lesning fra Bibeltekstene, preken, sang 

og musikk vil farge hva som oppfattes og legges vekt på i bildet. Altertavlen fungerer som 

blikkfang med sin størrelse, sentrale plassering i kirkerommet og klare farger, selv om betrak-

terne ikke studerte den i detalj. Hvilke bilder som vises og skjules i ulike sammenhenger, kan 

også være med på å styre betrakterens opplevelse av Schneebergtavlen.
164

 

Vi vet ikke detaljer om hva som ble sagt fra prekestolen i Schneeberg, hvilke salmer de sang 

og ellers hva som foregikk samtidig som de forekjellige delene av altertavlen ble vist fram 

eller skjult. Det vi vet er at baksiden ble sett i det folk mottok nattverden. Vi vet dessuten også 

at Luthers Deutsche messe var malen for gudstjenestefeiringen, samt at Luthers prekener var 

forbilde for prestenes prekener og at trykte katekismetekster, prekensamlinger og postiller var 

tilgjengelige for mange. Messen foregikk på folkespråket, ikke på latin som i middelalderen, 

og dette må ha utgjort en stor forskjell for folk flest. Altertavlens mulige rolle i å forklare 

messeliturgien i den senmiddelalderske messen mistet sin betydning siden ordene var klare, 

men det betyr ikke at altertavlen ikke kunne ha en funksjon i å utdype det som foregikk i 

gudsstjenesten.  
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4.3 Retoriske strategier 

4.3.1 Motsetningspar og konflikter i preken og bilde 

Luther som forkynner av ordet 

Ordet og troen er av mange sett på som kjernebegreper i Luthers teologi, og Luther så også på 

seg selv først og fremst som bibelfortolker og forkynner.
165

 I senmiddelalderens katolske 

kirke var ikke presten bare forkynner, men først og fremst offerprest som gjennomførte 

messefeiringen, mens for den lutherske prest var det forkynnelsen av ordet og evangeliet som 

stod i sentrum. Uansett hva annet han var involvert i, så holdt Luther prekener, vanligvis i 

Wittenberg Stadtkirche. Når han var på reise, var det vanlig at det lokale presteskapet insis-

terte på at Luther holdt prekenen for menigheten. Av de ca 4000 prekenene han holdt i løpet 

av livet, er ca 2300 bevart i en eller annen form, og det er antatt at både prekensamlinger og 

katekismetekser fungerte som inspirasjon for prestene ute i menighetene.
166

   

I forkynnelsen er det Gud selv som taler ifølge Luther, og prekenen er i seg selv en frelsende 

hendelse.
167

 Når talen er tro mot Guds ord i Skriften og presenterer Kristus som frelseren slik 

at tro blir mulig for tilhørerne, da er det Gud selv som taler. Når tilhørerne lar seg berøre av 

forkynnelsen av budskapet om dom og nåde, lov og evangelium, er de gjennom dette blitt 

berørt av Gud. Guds ord er ikke bare å betrakte som en forløper til sakramentene; ord og sak-

rament er bare forskjellige formidlingsformer for Guds nåde og løfte. 
168

   

For Luther var det viktig at ingen ting unntatt Kristus skulle forkynnes, og det å forkynne 

Kristus var å fokusere på hans død og oppstandelse, noe som også er på linje med han prin-

sipper for fortolkning av Bibelen. I tillegg så han det som sentralt å fokusere på at frelsen er 

Guds gave, ikke noe vi gjør oss fortjent til ved våre gjerninger – Gud gir oss sin nåde ufortjent 

til tross for vår uverdighet. I prekenen var det for Luther viktig å forkynne tillit til Guds nåde 

og gi trøst og forsikring for at Guds løfter holder. I hans senere år, etter at visitasreiser hadde 

avslørt at enkelte brukte budskapet om tilgivelse til å unnskylde et syndig liv, ble Luther mer 
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opptatt av å forkynne for å uroe samvittigheten, men selv da holdt han fast på at forkynnelsen 

skulle trøste mer enn å skremme og mane til syndserkjennelse.
 169

  

Den skriftutleggende preken 

Med Luther kom hva mange mener var en helt ny form for preken: den skriftutleggende pre-

ken. Tidlig hadde Luther kommet frem til at det å utlegge skriftens sentrale budskap hadde 

høyeste prioritet i arbeidet med det han oppfattet som en nødvendig korreksjon av deler av 

kirkens lære og liv. Helt fra starten av ga han mye større plass til bibeltekster i sine prekener 

enn de fleste av hans samtidige. Gjennom det levende talte ord kunne Den hellige ånd lede 

folk til Gud, men uten at ordet ble forkynt av en troende mente Luther at evangeliet ikke 

kunne gjøre sitt verk. Evangeliet var ikke noe som skulle leses, forstås og undervises men et 

budskap som skulle forkynnes og høres.
170

 At det talte ordet ble så sterkt vektlagt, samtidig 

som det sannsynligvis er forskjell mellom prekener på trykk og det forkynte ordet fremført og 

hørt under gudstjenesten, kan gjøre prekener til en problematisk kilde for å studere hva som 

faktisk ble forkynt i kirkene. De fleste prekener er overlevert som prekenmanuskript eller som 

skrifter som har vært gjennom en redigeringsprosess, og dette gjør det vanskelig å gjenskape 

hva som faktisk ble sagt og hvordan tilhørerne responderte.
171

   

Felles strategier i preken og bilde 

Luthers vanlige metode for å bygge opp sine prekener, var å ta et utdrag av Bibelen, finne 

kjernetanken i den og forkynne denne kjernen så klart og tydelig som mulig og gjerne med 

mange gjentakelser.
172

 Etter prekenen skulle folk huske teksten og dens budskap mer enn 

prekenen i seg selv. En av Luthers viktigste retoriske strategier i talene sine, var å presentere 

motsetninger, konflikter og paradokser; lov-evangelium, frelse-dom, synd-nåde, Gud-Satan, 

fri vilje-trellbunden vilje, og han oppfattet det å forkynne Guds ord som er en del av frelses-

historiens stadig pågående kamp mellom Gud og Djevelen.
173
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Disse strategiene i Luthers prekener og bilbelfortolkning er relevante for fortolkning av alter-

tavlen sett sammenheng av Hamburgers poeng om at teologien kan kaste lys over bildene hvis 

man leser de teologiske tekstene mer for hvordan de sier noe enn hva de sier.
174

  

Analysen av altertavlens motiver har identifisert flere eksempler på motsetninger og kontrast-

er i bildene, og disse har en del likhetspunkter med hvordan Luther bruker denne retoriske 

strategien i sine prekener. Motsetningene finnes ikke nødvendigvis i samme motiv, men viser 

seg også spredt utover i altertavlens totale billedprogram.  Lov-evangelium, frelse-dom, synd-

nåde er de mest tydelige av disse motsetningene, og de kan finnes i flere enkeltmotiver. I til-

legg settes det i flere av altertavlens bilder opp en motsetning mellom de som tror og mottar 

evangeliet og de som ikke tror eller som faller, forråder eller svikter.  

I hverdagsåpningen settes det opp en visuell kontrast mellom bildets venstre og høyre side; 

mellom mennesket under loven og mennesket sett i lys av evangeliet og nåden. Det gode bud-

skap som mottas i tro (evangeliet) er til stede når engelen forkynner for hyrdene på marken og 

i inkarnasjonsscenen der Jesusbarnet tar bolig i Maria. Troen og frelsen er til stede for dem 

som ser opp på kobberslangen i ørkenen på samme måte som mennesket som vender seg til 

den korsfestede og mottar hans blod direkte mot sitt eget bryst – og dermed bokstavelig får 

Kristus i hjertet. «Lov og Evangelium» har på en måte disse strategiene allerede innebygget i 

motivsammenstillingen.  

Loven, synden, straffen og dommen er til stede i syndefallsscenen med Adam og Eva, og er 

absolutt til stede der Moses og profetene med loven i hånd peker på loven og ser mot betrak-

teren. I syndflodsbildet er både straff og død (representert ved flommen og døde mennesker 

og dyr) og redning og liv (representert ved duen med olivenkvisten som viser til at arken ble 

reddet, og mer symbolsk ved at vannet og duen viser til Den hellige ånd og dåpen).  

I scenen med Lot og døtrene foran Sodoma og Gomorra i brann er både dom, redning og fall 

til stede samtidig. Domsbildet på baksiden viser Kristus som dommer og et tydelig skille 

mellom de frelste og de fordømte, og i korsfestelsesscenen i midten er de troende og de ikke-

troende adskilt på hver sin side i billedflaten og på hver sin side av den korfestede.  

Disiplene fungerer også som representanter for de troende, sammen med hyrdene på marken, 

den omvendte offiseren i korsfestelsesscenen, mennesket og døperen Johannes foran korset og 
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Lot i rollen som den som reddes ut Sodoma og Gomorra. Samtidig som de representerer Kristi 

trofaste følgere, kan disiplene også svikte og være svake i troen. De sovner når Jesus våker og 

ber i Getsemane, og Judas forråder Frelseren selv om han var en disippel og til stede ved Jesu 

siste måltid. Vokterne ved den åpne grav representerer de som ikke tror, og konkret viser de 

oss også de som ikke vil se og høre selv om den opptandne Kristus er fysisk til stede.  

Kort fortalt ser vi i altertavlens totale billedprogram, og i de enkelte motiver, at lov, dom, 

straff, helvete og fortapelse settes visuelt opp mot tro, mottak av evangeliet og frelse. I tillegg 

til at motsetningen settes opp, gjentas de også i flere varianter. Det er sannsynlig at et slikt 

felles fokus i både forkynnelse og bilde kunne ha forsterkende virkning på betrakteren.  

4.3.2 Kristus i sentrum 

For Luther var det viktig at Kristus skulle være sentrum i all forkynnelse, og Kristus er også i 

sentrum på altertavlen, i midtbildets korsfestelsesscene. I altertavlens «hjerte», midt i den 

innserte åpningen (tradisjonelt festdagsposisjon), finner vi den korsfestede. Kristus er også til 

stede i flere andre skikkelser på altertavlen. I likhet med motsetningsparene, er han til stede i 

alle altertavlens posisjoner og i flere motiver. Han er korsfestet i to motiver, både i altertavl-

ens første og andre åpning. Han opptrer som Verdensherskeren og Dommeren to steder, både 

i første åpnede posisjon og på baksiden. Han fremtrer også i skikkelsen til den oppstandne på 

to forskjellige steder, både når han står opp av graven og i det han knuser døden og Djevelen. 

I tillegg fremtrer han som den som ber i ensomhet i fortvilelse og kjemper mot sitt oppdrag i 

Getsemane, og som får trøst fra himmelen og styrke til å utføre sitt frelsesverk.  I predellaen 

innstifter han nattverden og henviser her til betydningen av sin offergjerning. Når vi inklud-

erer predellaen er Jesus Kristus i forskjellige skikkelser fremstilt fire ganger i innerste åpne 

midtposisjon, fire ganger i første åpne posisjon og en gang på baksiden; noe som betyr at det 

er en eller annen variant av Krisus avbildet uansett hvilken posisjon altertavlen betraktes i. 

Det er ikke tvil om at altertavlen, i samsvar med Luthers syn på Kristus som sentrum i for-

kynnelse og Bibelfortolkning, fokuserer på Kristus i sitt samlede billedspråk.  

4.3.3 Den som peker på Kristus 

Kristus er til stede i flere av bildene, og et annet påfallende trekk er at i begge fremstillingene 

av Jesus på korset, er det noen som peker mot ham med en talegest: Døperen Johannes i det 

ene eksemplet og den omvendte offiseren i midtfeltet. Gjennomgangen av motivene har vist at 
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bilder med aktører som peker på den korsfestede også går igjen i andre av Cranachs bilder. 

Det er også flere pekende fingre i denne altertavlen, og at det pekes på Kristus eller noe annet, 

er en måte å henlede betrakterens oppmerksomhet mot en bestemt del av bildet.
175

 Både offi-

seren foran korset og døperen Johannes har den pekende hånden formet i en talegest, noe som 

tyder på at det ikke er bare det at de henleder betrakterens oppmerksomhet på Kristus som er 

relevant, men også at de samtidig forkynner et budskap. 

Koerner legger i sin fortolkning av Wittenbergtavlen vekt på motivet i tavlens predella, der 

Luther taler fra prekestolen og den korsfestede manifesterer seg i bildets sentrum, midt 

mellom menigheten og Luther.
176

 Luther peker mot korset, og ifølge Koerners resonnement er 

Luthers finger her med på å illustrere hvordan forkynnelse av Kristus kan vise tilhørerne 

Kristus: «Luther’s fingers does not merely refer. They also model how reference works in the 

best of circumstances, when communicating about can show what is.» 
177

  

Ifølge Koerner er bildet av den pekende Luther en referanse til et motiv som i middelalderens 

kirkekunst har vært reservert for døperen Johannes i det han sier: «Se, der er Guds lam» (Joh 

1:36).
178

 Dette motivet, med Johannes døperen som peker, er ikke et nytt motiv som først ble 

brukt i bilder etter reformasjonen I førreformatoriske bilder peker imidlertid som regel døper-

en på lammet med seiersfanen, og i bibelteksten i Johannesevangeliet står det ikke noe om at 

han peker, bare at han taler.  

Som andre og tidligere profeter, talte også døperen Johannes om Messias’ komme, men i til-

legg er han et personlig vitne og bekrefter hvem Jesus er. Han bekrefter profetienes oppfyll-

else og starter en ny tid der det refereres til Messias direkte.  Jesus selv kalte døperen «den 

Elia som skulle komme», og han uttrykker at han utgjør et vendepunkt: «For alle profetene og 

loven har profetert inntil Johannes.» (Matt 11:13). 

Døperen Johannes hadde en viktig rolle for Luther som Kristi forgjenger, Det nye testamen-

tets opprinnelse og en formidler eller mellommann; han står midt mellom Det gamle og Det 

nye testamentet og er dermed en formidler mellom Moses og Kristus.
179

 En slik rolle har han 
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også i motivet på Schneebergtavlen, der han leder menneskets oppmerksomhet bort fra Moses 

og Loven og i retning av den korsfestede og tavlens evangelieside. Han står også bokstavelig 

talt mellom mennesket og Kristus, og mens han peker og forkynner får mennesket blodstrålen 

rett fra den korsfestede i sitt bryst. Det å peke på Kristus ble Johannes’ eneste hensikt (og den 

pekende fingeren hans eneste meningsfylte gest). Det finnes også en lignende forskyvning i 

vektlegging av Johannes døperen i samtidige kirkespill.
180

  

Med formidler eller mellommann mener Luther ikke en som har en rolle i frelsen eller ved å 

gå i forbønn som den tradisjonelle helgenen. Luther betrakter i stedet Johannes døperen som 

en forkynner og et symbol på frelse gjennom Kristus alene.
181

 Døperen Johannes’ betydning 

ligger i hans funksjon, ikke hans person. Han er ikke viktig i seg selv, noe man har gjort ham 

til i rollen som katolsk helgen, men han er viktig i rollen som en som vitner om og forkynner 

Kristus og peker på ham.
182

 I 1521, i Luthers tale på døperen Johannes festdag er døperens 

pekende finger med: «the Baptist stretches out his finger and and points to the lamb and says: 

Behold (…)»
183

 Men døperens pekegest er ikke nevnt i teksten i Det nye testament, så den 

kan Luther ha fra den visuelle tradisjonen omkring Johannes og lammet, for eksempel Isen-

heim altertavlen eller liknende bilder.
184

 Luther la nettopp vekt på døperens rolle som Kristi 

forgjenger; og det å peke på Kristus ble Johannes’ eneste hensikt, og dermed den pekende 

fingeren hans eneste meningsfylte gest. En lignende forskyvning i vektlegging av Johannes 

døperen finnes også i i samtidige kirkespill, og sees tydelig i flere av Cranachs bilder, blant 

annet «Lov og Evangelium»-motiver. 
185

 Cranach brukte altså i dette tilfellet et tradisjonelt 

motiv, men endret vekt og la annen mening i det.   

Luther og andre reformatorer ble ofte sammenliknet med Johannes døperen, og det var også 

vanlig å sammenlikne Luthers skrifter med døperens finger, på grunn av deres viktige vitnes-

byrd om Kristus og sterke fokus på å peke på Kristus i skrifter og forkynnelse. 
186

  Døperen 
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og Luther hadde samme oppgave; å forkynne Kristus og peke på ham. I tillegg kom Luther til 

å tilkjenne de klassiske studier en rolle tilsvarende døperens, fordi han så dem som nødvendig 

forberedelse for Kristus - i betydningen teologi.
187

 

I denne konteksten kan døperens tilstedeværelse på altertavlen, og hans pekende finger, være 

med på å bekrefte det eksternes nødvendighet på tilsvarende vis som at elementene er viktige 

i sakramentene. I motsetning til «svermernes» oppfatning av troen som indre opplysning ved 

Den hellige Ånd, trenger mennesket ytre tegn som sakramenter, forkynnelse og et gudstjenes-

tefellesskap for å bli ledet til tro og få – og beholde – «Kristus i hjertet».
188

 Johannes døperens 

finger er det «ytre ord» som peker mot, men er forskjellig fra det «indre ord» som er Kristus. 

4.3.4 Skremme og trøste 

Både preken og altertavlen setter opp motsetninger og forkynnerens rolle er viktig og Kristus i 

sentrum. Som jeg tidligere var inne på i bildet med Lot og redegjørelsen for Luthers måte å 

forkynne på, så var det viktig å skremme og trøste. Sammenheng med «Lov og evangelium» 

er åpenbar. Mennesket er under Loven og loven tjener til å gi erkjennelse av egen synd. Sam-

tidig er man under evangeliet og i lys av Kristi frelsesverk frelst, og for Luther er det viktig at 

dette er sikkert, at Gud har gitt oss sitt løfte og testamente. Trøsten skal alltid ha størst vekt - 

og her har preken og forkynnelse en forbindelse til sakramentene; for disse er ifølge Luther 

opprettet for å motta Guds løfte, hente trøst og næring i troslivet. Mennesket er på en og sam-

me tid synder og rettferdig, simul iustus et peccator. Dette illustreres i bildet av Lot da han ble 

ført ut av ødeleggelsen i Sodoma og Gomorra som en av de få som ble funnet rettferdige (1. 

Mos, 18:16-38), men bildet viser også en situasjon der han er i ferd med å fristes ut i synd. 

Bildene av Lot og syndfloden kan ha virket ekstra skremmende på menigheten i Schneeberg, 

siden gruvebyen var utsatt for flere katastrofer med oversvømmelse og brann.
189

  

Svært mange av altertavlens motiver er hentet fra Bibelen, og det er også med på å vise til 

Bibelens viktighet som grunnlag for forkynnelsen. Mange motiver hentet fra Bibelen vises 
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samtidig i altertavlens forskjellige posisjoner. Dette illustrerer at fortellingene og eksemplene 

fra Bibelhistorien har ikke bare har et budskap som enkeltfortellinger, men at de satt opp mot 

hverandre på forskjellige måter har et felles budskap om menneskets vilkår som samtidig syn-

der og rettferdig. 

 

4.4 Funksjon i gudstjenesten og troen 

4.4.1 Sakramentene og troen 

Altertavlens motiver kan bidra til både å skremme og trøste, minne om scener fra Bibelen og 

frelseshistorien og den kan i tillegg kommunisere et budskap om at mennesket trenger noe 

ytre for å peke på Kristus. I den lutherske gudstjenesten var det ikke bare forkynnelsen som 

kunne bidra til trøsten. Trøsten er også sterkt til stede i det lutherske syn på hva nattverden er 

og hva den gagner; altstå hvilken funksjon den er ment å skulle ha for den enkelte kristne.  I 

forskningen om middelalderens altertavler er det i forskjellige grad lagt vekt på altertavlenes 

funksjon for å forklare elementene i messen. Funksjonen med å forklare leddene i messen i 

konkret forstand, faller bort i en luthersk sammenheng, der messen og forkynnelsen foregikk 

på folkespråket. Ordene som ble uttalt i nattverdsliturgien var ikke lenger et mysterium. Skik-

kene rundt elevasjonen av hostien m.m. forsvant, og det som gjenstod var minnemåltidet og 

messelementene rundt dette. Altertavlen hadde ikke lenger en konkret funksjon i ritualet.   

For Luther var nattverdens viktigste fuksjon å være trøst for den troende, og gi næring til tros-

livet.
190

 At nattverden er innstiftet av Gud og har bakgrunn i Skiften, og at Kristus er reelt til 

stede i nattverden, er også et viktig poeng. I altertavlen er dette represetert i scenen som viser 

innstiftelsen, der Jesus uttaler at dette er mitt legeme. Realpresensen er felles med den katol-

ske tradisjon, selv om den lutherske forståelse er forskjellig. Dette var nok viktig for lærde og 

i teologiske debatter om konfesjonell tilhørighet, men detaljene omkring den intellektuelle 

forståelsen av dette hadde noe liten betydning for den troende i gudstjenesten.  For dem var 

det nok viktigere at ritualene var forandret, og at tekstene i ritualene ble lest på deres språk og 

dermed gjort forståelige. I kirkerommet til 1542 var det også til stede et sakramenthus, en ut-

smykket beholder for hostien som var plassert i koret nær alteret. Dette objektet hadde en av-
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gjørende funksjon i den katolske nattverdsfromheten (corpus Christi-fromheten), og sakra-

menthusets tilstedeværelse viser at menigheten hadde erfaring med denne type objekter.  

Forkynnelsen skulle skremme og trøste, og sakramentet skulle også trøste. Trøsten og tilliten 

til sakramentet, og dermed tillit til Guds løfter om frelsen og at den også angikk den enkelte 

troende var viktig for Luther. Bildene på altertavlen kan ha en rolle i å formidle en slik hold-

ning; ikke ved å belære betrakterne om en bestemt teologisk lære om nattverdselementene, 

men bidra med trøstende biler for at den troende skal fortsette å vende seg til Kristus, få ham 

forkynt gjennom ord og sakrament og gi trygghet for at frelsen er sikker gjennom Kristus.  

Nattverden er ikke det eneste sakramentet som er til stede på altertavlen. Dåpen bringes også 

inn i synsfeltet og oppmerksomheten, men ikke så konkret som når innstiftelsen av nattverden 

er avbildet. Vannet i syndfloden har tradisjonelt representert drukningen av det gamle menne-

sket, og redningen (her representert ved duen) var å starte det nye livet som kristen. Vannet og 

duen er også etablerte kristne symboler for dåpsvannet og Den hellige ånd, og viser til at man 

i dåpen mottar Ånden. For Luther er nattverden en forlengelse av dåpen, livet i dåpen.  

Nattverden fungerer som basis, både bokstavelig i predellaen som bærer resten av altertavlen, 

og i overført betydning som Guds løfte om tilgivelse av synder. Å ta imot nattverden var for 

Luther å ha tro på løftet/testamentet. Hvis man mottar nattverden med den rette tro og innstil-

ling, og dermed kan sies å følge eksemplet til alle skikkelsene som på altertavlen vender seg 

mot Kristus i bønn, kan man være sikker på frelsen. Samtidig er budskapet at alle er syndere, 

og selv forbilder som disiplene og Lot sviktet og falt. Døden og djevelen er overvunnet, men 

fristelsene lurer og menneskenaturen er svak. Budskapet blir da at det er viktig å erkjenne 

dette og se at man har behov for stadig å vende tilbake til nattverdsbordet og forkynnelsen for 

å styrke troen og bli bevart blant de frelste. 

Altertavlen taler ikke bare til intellektet, men appellerer også til følelsene. Den trøster og min-

ner om at sakramentene er viktige. Den minner om at Kristus er reelt til stede, at han er så nær 

mennesket foran korset at blodstrålen treffer dette. På samme måte er den troende nær Kristus 

og har del i hans frelse når han hører og responderer på forkynnelsen, vender seg til Kristus i 

tro og mottar hans legeme og blod i nattverden. Frelsen er et løfte og testamente selv om men-

nesket er en synder under Loven. 
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For Luther var det viktig å ta imot nattverden ofte.  En viktig begrunnelse er at Kristi ord på-

legger de kristne å gjøre bruk av sakramentet. Likevel skal man ikke gjøre det av tvang, men 

for å adlyde og glede Kristus. Spørsmålet om hvem som er verdige eller uverdige til å ta imot 

nattverden er viktig, både for Luther og sannsynligvis også for deltakere i den lutherske guds-

tjenesten etter hvert som disse fikk forkynt budskapet om at mottakerens tro er viktig for natt-

verden. Når nattverden er «sjeleføde» er det også gitt for Luther at det er de svake og ned-

brutte som trenger sakramentet mest.
191

 De verdige er de som erkjenner sin svikt og synd og 

søker nattverden for å motta ny livskraft, trøst og styrke fordi de setter sin lit til Kristi ord.  

Luther advarer faktisk mot det å ville holde seg borte på grunn av manglende tro på egen ver-

dighet. 
192

 

4.4.2 Fromhet og Luthers tale i bilder 

Reformasjonen startet med Luthers avlatsteser og oppgjøret om boten. Nyere lutherforskning 

fremhever at dette oppgjøret må forstås ut fra Luthers nære forbindelse til mystikken. Tanken 

om rettferdiggjørelse ved tro og ubetinget nåde utgjør ikke bare læresetninger, men kan også 

knyttes til en kroppslig fromhet uttrykt gjennom bønn, andakt, sang og sakramenter. 

Fromhetsperspektivet på bilder er altså relevant også i lutherdommen, men da som noe annet 

enn den senmiddelalderske billedfromheten, som blant annet fikk sitt uttrykk i botsfromhet i 

bønn og meditasjon foran bilder. Med reformasjonen ble innholdet i botsfromheten endret fra 

fokus på meditasjon over bilder av den lidende Kristus med den hensikt å innøve medlidelse 

(compassio) og ta inn over seg Kristi offergjerning, og til fokus på synd og tilgivelse.  

Ifølge Åke Andrén ledet denne endringen til at det tradisjonelle andaktsbildet mistet sin opp-

rinnelige funksjon. Bildene i passionaler og bønnebøker fikk samtidig en ny funksjon etter 

reformasjonen i det å minne om evangeliet og bidra til erkjennelse av synden og menneskets 

situasjon. 
193

 Denne funksjonen er også til stede i Schneebergtavlens bilder, og dette kan tyde 

på at altertavlen også kunne ha en rolle i den enkelte kirkegjengers fromhet og bot, til tross for 

at alteravlen ikke er egnet til privat andaktsbruk.  

Det er med andre ord grunn til å trekke inn fromhet som et perspektiv for å studere bilder også 

i luthersk sammenheng. Tarald Ramussen nærmer seg dette når han går inn på bildenes rolle i 
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tidlig lutherdom i sin artikkel «Iconoclasm and Religious Images in the Early Lutheran Tradi-

tion».
194

  Det stilles spørsmål ved om bildene både i kommuniksjon og religiøs funksjon var 

totalt underordnet ordet, og om ordet i luthersk religion bare var et spørsmål om undervisning 

og ikke om følelser: «And was the word in Lutheran religion only a matter of teaching, not a 

matter of emotion?»
195

   

Religiøse praksiser knyttet til kultbildene forutsatte ofte en prest som mellommann mellom 

den enkelte troende og det hellige, men i reformasjonstiden ønsket og fikk folk mer direkte 

tilgang til Guds ord gjennom Bibelen og forkynnelse på folkespråket. Trykte tekster var i 

praksis tilgjengelige for alle, og bilder fantes også i Bibeloversettelser og bønnebøker. 
196

  

Også Luthers katekismer ble utgitt i versjoner med tilhørende bilder av Cranachs d.e. Det var 

vanlig at bildene var trykt sammen med teksten og nært forbundet med tekstens innhold, men 

samtidig behøver ikke dette å bety at bildenes religiøse funksjon var underordnet teksten.
197

  

I fromhetstradisjoner fra middelalderen, var det vanlig å fokusere på imitasjon, - blant annet 

imitasjon av indre kvaliteter hos Kristus, jomfru Maria eller helgener. Denne form for imitas-

jon er en indre praksis som er tilgjengelig for enhver troende og en sak mellom Gud og indivi-

det. I tidlig protestantisme var fokus i slik meditasjon tro på Kristus. Senmiddelalderens mys-

tikktradisjoner lå i bakgrunnen for begge disse former, både når det gjaldt å imitere Kristi in-

dre liv og å imitere troen hos bibelske og samtidige mennesker.
198

  

Altertavlen i Schneeberg viser oss også eksempler til etterfølgelse i tro og bønn. Det er flere 

eksempler på aktører som vender seg passivt i en bestemt retning og holder hendene foran seg 

i bønnestilling, som hyrdene på marken, Maria ved inkarnasjonen, de frelste foran Kristus ved 

den siste dom og mennesket foran korset.
199

 I tillegg har vi donatorene som fromt holder deres 

hender sammen i bønn og ser ned på betrakteren.
200

  

De fromme eksemplene til etterfølgelse er dermed hentet både fra bibelhistorien og de første 

betrakternes samtid. I tillegg gis også betrakteren mulighet til å se seg selv i rollen som det 

nakne mennesket foran korset. Ikke minst er Jesus i Getsemane et eksempel til etterfølgelse, i 
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det å holde ut fortvilelse, angst og prøvelser og i denne sammenheng vende seg i bønn til Gud 

for trøst og styrke. Her mottar han også bønnesvar i det han blir styrket til å gjennomføre sitt 

oppdrag og frelsesverk.
201

 Schneebergtavlens motiver kan altså vise eksempler for imitasjon 

og etterfølgelse for de troende, for eksempel det å vende seg til Kristus i bønn.  

4.4.3 Indre og ytre bilder 

Selv om det lutherske fokus er ordet og troen og dette forankres i hjertet, betyr ikke det nød-

vendigvis at luthersk religion og fromhet er totalt fri for bilder. 
202

 I luthersk fromhet skulle 

ikke bildene tjene en form for billedkult, og Luther har vært tolket slik at han mente at bildene 

skulle være enkle og entydige.
203

 For Luther var bilder likevel viktige i fromheten, og da taler 

han mest om mentale bilder.
204

 

Luther knytter sammen det å høre ordet og å danne indre, mentale bilder. Og på samme måte 

knytter han sammen det å se et bilde av nattverden og teksten om dens innstiftelse, med det å 

love og takke. Å se noe foran øynene, kan bevirke indre forandring, og det er en sammenheng 

mellom det man ser og hører og de indre bildene man danner seg. I skriftet Mot de himmelske 

profeter klargjør Luther videre ut sitt syn på bilder, både indre i hjertet og de materielle som 

finnes foran øynene: 

So weys ich auch gewiss, das Gott wil haben, man solle seyne werck hoeren und lesen, 

sonderlich das leyden Christi. Soll ichs aber hoeren odder gedencken, so ist myrs 

unmueglich, das ich nicht ynn meym hertzen sollt bilde  davon machen, denn ich 

wolle, odder wolle nicht, wenn ich Christum hore,  so entwirfft sich ynn meym hertzen 

eyn mans bilde, das am creutze henget, gleich als sich meyn andlitz naturlich entwirfft 

yns wasser, wenn ich dreyn sehe, Ists nů nicht sunde sondern gut, das ich Christus 

bilde ym hertzen habe, Warumb sollts sunde seyn, wenn ichs ynn augen habe? 

syntemal das hertze mehr gillt denn die augen und weniger soll mit sunden befleckt 

seyn denn die augen, als das da ist der rechte sitz und wonunge Gottes.
205

 

Poenget med at det er bildene i hjertene som er viktige, ikke bildene for øynene, er tidligere 

behandlet i omtalen av Luthers oppgjør med billedstormere. Her er et det annet poeng som er 
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i fokus, nemlig at for Luther er også de indre, mentale bildene viktige og henger sammen med 

Kristus i hjertet. Han er i den sammenheng også inne på at det å se bilder foran øynene kan ha 

en viktig rolle i det å bringe Kristus inn i hjertet. Hans Sermon von der bereytung zum sterben 

(1519) er et interesssant eksempel på hvordan Luther selv taler i bilder og hvordan han former 

bilder med ord og bruker språklige bilder til å påvirke følelsene. Rasmussen gir følgende bes-

krivelse av denne prekenen: 

The rethoric of this sermon could rather be characterized as an instance of words being 

put into images then the opposite. And the instructions given in this text are definitely 

not restricted to the domain of teaching and intellect, apart from human emotions.
206

 

Kan billedtalen i denne prekenen kaste lys over altertavlens motiver og deres trøstende funk-

sjoner, og hvordan altertavlens bilder ikke bare appellerer til intellekt og fornuft, men også til 

følelser? Det finnes vel ikke et øyeblikk i menneskelivet der behovet for trøst er større enn for 

den som ligger for døden. Derav også behovet for denne prekenen, som utvilsomt har sin bak-

grunn i senmiddelalderend Ars moriendi-tradisjon. Prekenen binder sammen tale om bilder og 

tale i bilder med den trøsten man kan hente i sakramentene. Det betyr ikke at altertavlens mot-

iver på noen måte antas å være en illustrasjon av prekenen eller at betrakterne måtte kjenne til 

prekenen for å forstå motivenes mening. På den annen side kan Luthers resonnementer og be-

grunnelsen for sakramentene ha blitt gjenspeilet i gudstjenestens forkynnelse, og følgelig lagt 

grunnlaget for hvordan man møter bildene med et lutheransk blikk. 

Også i denne pekenen bruker Luther den retoriske strategien å sette opp motsetninger og kon-

flikter. I tillegg taler han gjentatte ganger og levende i bilder og nærmest maner fram konkrete 

bilder for leseren på en måte som viser at han må være overbevist om at billedlige fremstillin-

ger har en funksjon for å få danne mentale bilder og bringe det trosinnholdet bildet peker på i 

hjerte og sinn og bidra til å vedlikeholde og forsterke det. Billedlige fremstillinger kan fore-

komme i både litterær og materiell from, og Luthers måte å resonnere på, og de indre bilder 

han taler om, kan dermed være interessante i sammenheng med altertavlens bilder.  

Det viser seg at det er en viss overensstemmelse mellom de mentale bildene som Luther taler 

om i sin preken og noen av de scenene som er avbildet på Schneeberg-tavlen og tilsvarende i 

Weimar-tavlens midtfelt og andre bilder i «Lov og Evangelium»-tradisjonen. Det er i den for-
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bindelse påfallende at Luther i sin preken snakker så mye om hvilke bilder man skal fordrive, 

og hvilke bilder man skal holde opp for seg for å klare å bekjempe de uønskede. 

For å kunne erkjenne sakramentenes fortrinn, må man først kjenne de farer som blir 

bekjempet i sakramentene og som er bakgrunnen for at de er gitt oss. Av disse er det 

tre: det første er det fryktinngytende bildet av døden, det andre det skremmende og 

mangfoldige bildet av synden, og det tredje er det utålelige og uunnngåelige bildet av 

helvetet og den evige fordømmelse.
207

 

Motiver som viser disse farene finnes flere steder på altertavlen, og er tidligere i oppgaven 

blitt knyttet til den retoriske strategien å etablere motsetninger og kontraster som bidrar til 

både å skremme og trøste. Ifølge Luther er det viktig å bekjempe skremmende tanker i form 

av bilder av døden, synden og helvete. Det er ikke tiden å dvele ved synden når man skal dø, 

det skal man gjøre i løpet av livet. Gjennom livet skal man imidlertid alltid ha bildet av 

døden, synden og helvetet for øyet, siden de da tjener de til å minne om å være på vakt mot de 

farer som truer.
208

 

På altertavlens bakside finnes disse farene blant annet i bildet av Kristus som dommer, og i 

fremstillingen av syndfloden og Sodoma og Gomorras utslettelse. Synden er til stede i det Lot 

er i ferd med å synde med døtrene sine og i syndene som førte til at alle unntatt Noah ble ut-

slettet i syndfloden. På forsiden finner vi likeledes flere motiver som minner om synd, død og 

helvete. Adam og Eva bringer synden inn i verden, og lar dermed synden følge menneskene 

videre. Synderen jages av døden og djevelen rett til helvete og den evige fordømmelse. De 

som ikke ser på kobberslagen, dør - og døden er også representert som skjelett flere steder. Å 

utdype slike skrekkelige bilder av døden og Guds vrede over synderne er djevelens verk, og 

det fører ifølge Luther mennesket inn i frykt for døden og dermed merdvirker til en sterkere 

kjærlighet og fastere binding til livet.
209

  

Når Luther advarer mot å la disse skremmende bildene ta bolig i hjerte og sinn, legger han 

samtidig vekt på at skremmebildene ikke bør få opptre alene, men bare sammen med andre 

trøstende bilder: «Og der hvor de opptrer alene, uten at man kan se gjennom dem og hen på 

andre bilder, der har de ikke plass noe annet sted enn i helvetet hos djevelen.»
210

 De uønskede  
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bildene må bekjempes, og det gjøres best: «ved å betrakte døden gjennom livet, synden gjen-

nom nåden og helvetet gjennom himmelsen, og ikke la deg rokke fra denne synsvinkelen»
211

  

Det er Kristus som er motbildet  vi skal holde fast ved: «Slik er Kristus livets og nådens bilde 

mot dødens og syndens bilde, og vår trøst».
212

 

I tillegg til de tre bildene av farer, presenterer Luther også tre trøstende bilder av Kristus, og 

beskriver indre kampsituasjoner der disse bildene kjemper om plassen i den troendes hjerte og 

sinn. Bildet av Kristus skal holdes opp for å bekjempe døden, synden og fordømmelsen: «På 

korset: for der har han stilt seg fram for oss som et trefoldig bilde som vi skal holde opp for 

vår tro mot de tre bildene…» 
213

  Det trefoldige bildet at Kristus utlegger han i disse delene: 

 Et levende og udødelige bilde mot døden siden han har lidd og overvunnet døden.  

 Guds nådes bilde mot synden som han har tatt på seg og overvunnet med sin lydighet,  

 Det himmelske bildet av han som var forlatt av Gud men nå er Guds sønn i himmelen. 

Her kjenner vi igjen trekk ved altertavlens fremstillinger av Kristus, samtidig som det ikke er 

enkeltmotiver som korresponderer med deler av Luthers trefoldige bilde. Sammenhengen med 

altertavlens Kristusfremstillinger blir klarere ved gjennomgang av hvordan Luther utdyper og 

forklarer det trefoldige Kristusbildet han tegner opp: 

Se derfor på Kristi himmelske bilde, han som for din skyld for ned til helvetet og ble 

forlatt av Gud, liksom men som var fordømt for evig, da han på korset sa: «Eli, eli, 

lama sabathani»,»Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg». I dette bildet er ditt 

helvete overvunnet, og din usikre forutbestemmelse blir sikker, når du nemlig ene og 

alene bekymrer deg om ham, og tror at disse tingene er skjedd for deg.
214

 

Kristus har ikke bare overvunnet synden, døden og helvetet, men trøsten for oss blir enda 

større i det at han selv har vært menneske og levd gjennom og overvunnet anfektelser i frykt 

for døden. I frykt og bønn i Getsemane holder Kristus fast ved å gjennomføre sin fars vilje ber 

for de andres død, synd og helvete.
215
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Som Kristus skal også vi holde oss til Guds vilje, og hans vilje er at vi holder fast ved Kristus 

og tror fullt og fast på at han har overvunnet døden, synden og helvete og at de dermed ikke 

kan skade oss. I denne forbindelsen knytter Luther også an til sakramentene ved at disse skal 

«være kjennetegn og bevitnelse på at Kristi liv, lydighet og kjærlighet har tatt på seg og over-

vunnet din død, din synd og ditt helvete.»
216

 Han sier også følgende om sakramentene: 

En rett bruk består ikke i annet enn i å tro at det er slik som sakramentene gjennom 

Guds ord tilsier og garanterer. Det er derfor nødvendig at man ikke bare ser de tre 

bildene i Kristus, og slik driver vekk og blir kvitt de motsatte bildene. Man må også ha 

et sikkert tegn som forsikrer oss om at alt dette er gitt til oss. Et slikt tegn er 

sakramentene.
217

  

I Luthers trefoldige Kristusbilde med tilhørende utdypelser er det altså flere lag av betydning, 

og flere scener fra Kristi liv og gjerning bringes inn i sysnsfeltet. Dette sammensatte trefold-

ige indre bildet korresponder med de mange Kristusfremstillingene på altertavlen:  

 han som ble menneske i inkarnasjonen og i lidelse og død delte menneneskenes 

skjebne  

 han som innstifter nattverden, det sakramente som bringer trøst og næring til de 

troennde og der han også er til stede etter å ha tatt plass i himmelen 

 den lidende på korset og i Getsemane  

 den korsfestede som døde for våre synder og sikret frelse for den somm tror  

 den oppstandne som ble oppreist igjen av Faderen etter å ha blitt fornedret og 

henrettet som en forbryter 

 den oppstandne i det han spidder djevelen og tråkker på døden og dermed viser at 

synden, døden og djevelen er overvunnet 

 den lydige som tar på seg oppgaven han er gitt 

 han som farer opp til himmelen og troner der som Guds sønn,  

                                                 
216

 Ibid., s. 305. 
217

 Ibid., s. 307. 
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4.5 Oppsummering 

I funksjonsanalysen har det blitt tydelig at at motivet «Lov og evangelium» ikke er det eneste 

motivet på Schneebergtavlen som kan fungere sammen med den lutherske teologi. Altertavlen 

har også andre funksjoner enn bare å tjene som verktøy for undervisning og instruksjon i teol-

ogiske læresetninger.  

Samtidig er motivet absolutt sentralt både for altertavlens billedprogram og dens teologiske 

innhold.  Siden motivet etter hvert ble så utbredt i luthersk sammenheng, kunne det også tjene 

som en trosbekjennelse. Motivet har absolutt en klar pedagogisk funksjon i det at den bidrar 

til å vise til sentrale punkter i den lutherske lære og også har forklarende bibeltekster sitert i 

bildet. Samtidig er det verdt å stille spørsmål om hva man kan lære at et bilde som man ikke 

kjener fra før.
218

 Kan et didaktisk bilde tilføre helt ny informasjon på samme måte som når 

man leser en bok, eller fungerer bildene bare som hjelp til å minne om det man allerede vet?  

Det er mange motiver fra Bibelen på altetavlen, og ikonografien i seg selv er ikke så nyskap-

ende. Mange av enkeltmotivene kunne antakelig fungert like godt i en katolsk sammenheng, 

og mange av motivene har hatt en relativt fast form gjennom store deler av kirkens historie. 

Bibelfortellingene har bak seg en lang fortolkningstradisjon og enkelte motivene er blitt brukt 

i kristen kunst lenge. Det er ikke så mye nytt i selve ikonografien; det er heller mer slik at nye 

detaljer viser seg når man ser på tradisjonelle motiver med et annet blikk. 

Sett med et «luthersk blikk», som deltaker i en luthersk gudstjeneste, og når motivenes i sine 

detaljer avviker fra tradisjonell ikonografi, kan altertavlen ha en mer spesifikk luthersk funk-

sjon. Men sett med et slikt «luthersk blikk» kan også tradisjonelle katolske motiver fungere i 

et luthersk kirkerom og i en lutherske tros- og livsanskuelse. Dette var ikke nødvendigvis int-

ensjonen og at alle detaljene er ment slik av Cranach. Men samtidig kjente han luthersk teo-

logi og visste at bildet var ment for en luthersk sammenheng da han malte. 

Den lutherske forståelsen av sakramentenes betydning i det kristne liv og hva det betyr å sette 

Kristus i sentrum og ha Kristus i hjertet, er nøkler til å utdype noen av altertavlens mulige 

funksjoner i gudstjenesten og troen. Troen på Guds løfter og testamente og viktigheten av å 

holde fast på dette, er sentralt. Å stadig vende seg til Kristus, også i indre fromhetsliv i tro og 

bønn er også viktig.  

                                                 
218

 Noble: Lucas Cranach the Elder, s. 28. 
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Altertavlen appellerer ikke bare til intellektet. Den bidrar til å påvirke betrakterens følelser 

ved å bruke noen av de samme retoriske strategiene som Luther i sine prekener - både ved å 

sette opp motsetninger, ved skremme og trøste og ved å gjentatt fokusere på Kristus og holde 

bildet av ham opp foran øynene. Trøsten er dominerende, men når Loven og dommen samti-

dig er til stede tjener dette også som en påminnelse om syndens følger, og kan være med på å 

bevirke erkjennelse av egen synd og dermed gi motivasjon til å oppsøke gudstjenesten med 

sakramenter og forkynnelse.  

Schneebergtavlens motiver er med på å vise viktigheten av at det må være noe i det ytre gjør 

at forkynnelse og sakramenter bidrar til å bringe Kristus og troen inn i mennesket indre og så-

ledes sørger for at troen bevares – tro da i betydningen å vende seg til Kristus i tillit og bønn 

og sette sin lit til Herren og Kristi frelsesverk, ikke troen som en itellektuell prestasjon. Alter-

tavlen har en forbindelse til sakramentene; den henviser til dem og bidrar til å utdype hvilken 

betydning sakramentene kan ha i det lutherske troslivet. Den visualiserer behovet for frelse og 

nødvendigheten av å styrkes i troen. Alle er syndere og vil fristes og falle, men frelsen er til-

gjengelig. Det gjelder bare å ta imot. Som et velkjent og utbredt luthersk motiv i kirkekunst, 

bøker og flygeblader i reformasjonstiden, kan «Lov og Evangelium»-bildet også fungere som 

et luthersk identitetsmerke og trosbekjennelse. Den samme rollen kan donatorportrettenen ha, 

og selv om portrettene gjør at de også er alltid tilstedeværende representanter for de verdslige 

styresmakter, så var de også med på å bringe lutherdommen og altertavlen til Schneeberg.  
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5 Avslutning 

Oppgavens problemstilling har vært å gi et svar på hvilket teologisk budskap som uttrykkes i 

altertavlens samlede billedprogram og hvilken religiøs funksjon den kan ha hatt for samtidens 

betraktere.  

For å finne svar på dette ble altertavlen først satt inn i en historisk og religiøs kontekst. Siden 

temaet var å fortolke en altertavle fra reformasjonstiden, i en by som gikk over til den luther-

ske lære nettopp på det tidspunkt hvor altertavlen ble installert, var det naturlig å bruke den 

lutherske reformasjonen som en relevant kontekst. Både kunstner, oppdragsgivere og alter-

tavlens betraktere måtte forholde seg til at reformasjonen førte til endringer, samtidig som de 

hadde sin bakgrunn i senmiddelalderens kultur og religion.  I tillegg var det relevant å under-

søke hvilke endringer reformasjon førte til for altertavlens nærmeste kontekst, både i selve 

kirkerommet og i ritualer og sakramenter og deres teologiske begrunnelse. Forståelsen av hva 

endringene i sakramentene var, og hva de betyr for den troende, ble søkt i Luthers skrifter.   

I den detaljerte analysen av altertavlens motiver ble det lagt særlig vekt på hvordan motivene 

henvender seg til betrakteren, hvordan motivene er satt sammen og om det er visuelle eller 

betydningsmessige likheter eller kontraster mellom dem. Eventuelle avvik fra motivenes bib-

elske grunnlag eller fra tradisjonelle fremstillinger ble også vektlagt, i samsvar med Berdinis 

begrep om visuell eksegese.  

Konklusjonen fra analysen er at altertavlens enkeltmotiver i utgangspunktet ikke skiller seg 

stort fra tradisjonelle kristne motiver. Det kan skyldes at grunnlaget for motivene er Bibelen, 

og de disse motivene bærer med seg tradisjoner for å fremstille bibelske fortellinger og per-

soner i bilder. Det er få spor av en egen luthersk ikonografi, bortsett fra den oppstandne med 

seiersfanen som knuser døden og djevelen. samt «Lov og evangelium»-motivets sentrale stil-

ling. 

Videre har jeg ved å legge vekt på altertavlens funksjonalitet forhåpentlig vist hvoran den på 

ulike måter får frem forskjellige budskap, og at dens mange motiver ikke utgjør en stabil en-

het. Dette mangfoldet bidrar til å rokke ved forestillingen om at altertavlen har et klart og en-

tydig budskap. Sammenfoldet viser den en ting; åpnet viser den noe annet.  Dette bidrar også 

til å vise at ulike lesninger eller fortolkninger av altertavlen er mulige, gitt dens billedmessige 

variasjoner. At en luthersk lesning er fullt mulig, har jeg argumentert utførlig for; men andre 
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og mer tradisjonelle lesinger er også fullt mulige, dersom man tar høyde for de perspektiver 

som synes å ligge i dens ulike deler og deres innbyrdes samspill. I den forstand må altertavlen 

kunne sies å utgjøre en enhet i rent kunstnerisk, eller snarere håndtverksmessig, forstand, men 

neppe i den samme grad å være et konfesjonelt teologisk enhetlig verk. Når min konklusjon er 

at en luthersk tolkning av altertavlen er fullt mulig, betyr dette derfor ikke at andre tolkninger 

kan utelukkes. Det er nettopp dette som gjør et arbeide med denne typen verker stimulerende 

og utfordrende.  
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I Cranach Digital Archive:   

http://lucascranach.org/DE_PPW_NONE-PPW001A (sist sett 07.08.2016) 

Bilder under Wikimedia Commons lisens (https://commons.wikimedia.org/) 

Cranach d.e. s verksted Wittenbergalteret [predella] 

Tittel: Reformationsaltar, St. Marien zu Wittenberg 

Lenke: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lucas_Cranach_d.J.__Reformationsaltar,_St._Mari

en_zu_Wittenberg,_Predella.jpg (sist sett 07.08.2016) 

Cranach d.e. Schneebergalteret [front] 

Tittel: Altar der St. Wolfgangskirche in Schneeberg im Erzgebirge 

Fotograf: André Karwath 

Lenke: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schneeberg_St._Wolfgangskirche_altar_piece_fron

t_(aka).jpg  (sist sett 07.08.2016) 

http://lucascranach.org/DE_WSCH_NONE-WSCH001A
http://lucascranach.org/DE_PPW_NONE-PPW001A
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lucas_Cranach_d.J.__Reformationsaltar,_St._Marien_zu_Wittenberg,_Predella.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lucas_Cranach_d.J.__Reformationsaltar,_St._Marien_zu_Wittenberg,_Predella.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schneeberg_St._Wolfgangskirche_altar_piece_front_(aka).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schneeberg_St._Wolfgangskirche_altar_piece_front_(aka).jpg
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Cranach d.y. Weimaralteret [forside] 

Tittel: Epitaphaltar Johann Friedrichs des Großmütigen in der Weimarer Stadtkirche St. Peter 

und Paul 

Fotograf: GFreihalter 

Lenke: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Weimar_Herderkirche_Cranachaltar_501.jpg?usela

ng=nb (sist sett 07.08.2016) 

 

Cranach d.e. Lov og Evangelium, Nürnberg 

Tittel: Gesetz und Gnade 

Datering: etter 1529 

Fotograf: anagoria 

Bildet finnes finnes i Germanisches Nationalmuseum i Nürnberg 

Lenke:  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1529_Cranach_Allegorie_auf_Gesetz_und_Gnade_

anagoria.JPG (sist sett 07.08.2016) 

 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Weimar_Herderkirche_Cranachaltar_501.jpg?uselang=nb
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Weimar_Herderkirche_Cranachaltar_501.jpg?uselang=nb
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1529_Cranach_Allegorie_auf_Gesetz_und_Gnade_anagoria.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1529_Cranach_Allegorie_auf_Gesetz_und_Gnade_anagoria.JPG
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Liste over illustrasjoner 

Ill. 1: Schneebergtavlens predella. 

Lucas Cranach d.e. Altar der St. Wolfgangskirche in Schneeberg im Erzgebirge [Predella]. 

Datering 1539. Tilhører Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Wolfgang, Schneeberg. 

Ill. 2: Schneebergtavlens første åpne posisjon med Lov og Evangelium. 

Ill. 3: Schneebergtavlens åpne posisjon med korsfestelsesscene i midtbildet. 

Ill 4: Schneebergtavlens bakside. 

Ill 5: Utsnitt fra illustrasjon 2 som viser inkarnasjonen. 

Ill.6: Utsnitt fra illustrasjon 2 som viser engelen som bringer evangeliet til hyrdene på 

marken. 

Ill. 7: Weimaralterets forside med et Lov og Evangelium motiv. 

Lucas Cranach d.y. Epitaphaltar Johann Friedrichs des Großmütigen in der Weimarer 

Stadtkirche St. Peter und Paul. Datering 1555. 

Ill. 8: Wittenbergalterets predella som viser Luther som peker på den korsfestede fra 

prekestolen. 

Lucas Cranach d.e. s verksted. Reformationsaltar, St. Marien zu Wittenberg. Datering 1546. 

Ill. 9: Lov og Evangelium i en annen av Cranachs mange varianter. 

Lucas Cranach d.e. Allegorie auf Gesetz und Gnade, Tilhører Germanisches Nationalmuseum 

i Nürnberg. Datering etter 1529 
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Vedlegg 

 

 

 


