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SAMMENDRAG:
Sentrert i det gotiske alterskapet i Ringsaker kirke er en nisje med en fremstilling av smertens-
mannen og nattverdskalken. Nisjen ble benyttet til oppbevaring av det konsekrerte nattverds-
brødet og er utstyrt med gitterdører. Artikkelen undersøker mulige tolkninger og forståelser
som fant sted i møtet mellom senmiddelalderbetrakteren og alterskapet. Ringsakerskapet
tilbød betrakteren ikke bare avbildninger av Gud og de hellige, men også, gjennom sin
tilknytning til hostien og relikvier, et faktisk hellig nærvær og en mulig interaksjon med det
guddommelige.
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ABSTRACT
Centred in the late medieval triptych in the church of Ringsaker is an image of the Eucharis-
tic Man of Sorrows. The motif is placed in a niche with smaller barred doors for safekeeping
of the consecrated wafer. This article examines possible interpretations and understandings
that could occur in the meeting between the beholder and the altarpiece as the late medi-
eval religious image fused with the real presence of the divine in form of host and relics.
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INNLEDNING

I løpet av 1500-tallets første tiår kom et nytt alterskap fra Antwerpen til Ringsaker kirke.
Det vakre alterskapet er en av Norges fremste og best bevarte kunstskatter fra senmiddel-
alderen, og skapet står fremdeles i koret i den gamle steinbasilikaen ved Mjøsas bredd.
Plassert på høyalteret, med avbildninger av de hellige, ville senmiddelalderbetrakteren
utvilsomt koblet alterskapet til det gudommelige. Men hvordan forsto egentlig betrakteren
sitt møte med alterskapet på begynnelsen av 1500-tallet? Gikk erkjennelsen av det hellige ut
over det estetiske, didaktiske og referensielle innholdet? Kunne senmiddelalderens betrak-
ter oppfatte sitt møte med alterskapet som et faktisk møte, og kanskje også som en inter-
aksjon, med det guddommelige?

Denne artikkelen vil, basert på kunstteoretiske perspektiver knyttet til materialitet og
sansning, undersøke hvordan Ringsakerskapet tilbød betrakteren ikke bare en representa-
sjon av det hellige, men også et potensielt hellig nærvær, som en faktisk presentasjon og
tilstedeværelse av Gud og den triumferende kirken.

I boken Christian Materiality. An essay on Religion in Late Medieval Europe fokuse-
rer Caroline W. Bynum på materielle objekter og forståelsen av disse i senmiddelalderens
Vest-Europa.1 Bynum hevder at mange teoretikere feilaktig har lagt for stor vekt på sen-
middelalderens religiøse objekter som en henvisning til en usynlig, om enn for betrak-
teren i senmiddelalderen høyst reell virkelighet. Ifølge Bynum, må oppfatningen om den
jordiske materiens allegoriske potensial som en peker mot en transcendental sannhet bak-
enfor bildet, suppleres av troen på at et hellig objekt kunne forstås som hellig i seg selv og
således romme en mulighet for å overskride sin symbolske eller allegoriske begrensning.
I henhold til en slik forståelse av materialitet, kan de religiøse objektene fra senmiddelal-
derens vesteuropeiske kontekst ses som potensielle manifesteringer av et faktisk guddom-
melig nærvær.2

FORMSPRÅK OG IKONOGRAFI

Ringsakerskapets overdådighet er i tråd med senmiddelalderens gotiske bildeunivers både
med tanke på form og innhold. Skapet består av corpus med to fløydører samt en underdel,
predella, også denne med to dører. Utsiden av dørene har malerier utført i temperateknikk
(ill. 1).

1. Caroline Walker Bynum, Christian Materiality. An essay on Religion in Late Medieval Europe (New York: Zone
Books, 2011)

2. Bynum, Christian Materiality, 52.
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I skapets indre dominerer et annet formspråk. Skapdørenes innside og corpus er inndelt
i mindre nisjer med masverk i overkant. Et mylder av hellige personer er fremstilt i hel-
figur, skåret i rundskulptur og er rikt forgylt. I tre vertikaldelte rader med nisjer ses den
apokalyptiske Madonna, hyrdenes tilbedelse, Jesu stamtre, de hellige tre konger, korsfes-
telsen, treenigheten, den eukaristiske smertensmannen samt en fremstilling av dommedag
i predellaen (ill. 2).

Ill. 1
Ukjent kunstner: Ringsaker kirkes alterskap med lukkede dører. Antwerpen, begynnelsen av
1500-tallet. 200 x 200 cm. Ringsaker kirke. Foto: Jan Haug.
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Ved første øyekast kan skapets mangfold og detaljrikdom virke overveldende og nærmest
kaotisk. Men ser man nærmere etter, har alterskapet et ikonografisk program bygget opp
som et teologisk resonnement: Mens dørenes innside og utside viser helgener, martyrer og
kirkefedre, med andre ord medlemmer av den triumferende kirke, er det kirkens dogmer
og historier fra Bibelen som har fått plass i skapets kropp. Her er middelalderens Maria-
kult representert ved den apokalyptiske Madonna, mens motivet Jesu stamtre etablerer en
kobling mellom de gammeltestamentlige profetiene og Jesus som den lovte Messias. Moti-
vene hyrdenes tilbedelse og de hellige tre konger er svært like, både når det kommer til
fremstilling og innhold. Begge motiver viser de besøkende som stimler omkring for å tilbe
Jesusbarnet. Motivene er plassert på hver side av den eukaristiske smertensmannen, og det
er dette motivet som vil bli viet oppmerksomhet i denne artikkelen. Sentrert i alterskapet, i
corpus og predellaens midterste vertikale rad, står Kristus. I samtlige nisjer står han sentrert
i motivet, frontalt, med armene utstrakt. Skapets kjerne blir med andre ord troens kjerne:
Jo nærmere vi kommer skapets midte, desto nærmere kommer vi det hellige. I alt mylde-
ret av figurer og gull blir Kristus-figuren et tegn som gjentas fire ganger etter hverandre:
Kristus dør (korsfestelsen), han står opp fra de døde (treenigheten) og han skal komme
tilbake for å dømme levende og døde på dommens dag (dommedag). Men hvordan skal
vi best forstå smertensmannsmotivet? (ill. 3).

Ill. 2
Ukjent kunstner: Ringsaker kirkes alterskap med åpne dører. Antwerpen, begynnelsen av
1500-tallet. 200 x 200 cm. Ringsaker kirke. Foto: Jan Haug.
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Smertensmannsmotivet har sitt bibelske forlegg i Jesaja kapittel 53 og henviser til en avbild-
ning av Kristus, som oftest kun iført lendeklede og tornekrone som i Ringsaker, med sine
fem sår, med eller uten pasjonsinstrumentene. I Ringsakerskapet strømmer blodet fra de
fem sårene ned i en kalk plassert på gulvet foran ham og etablerer en direkte kobling
mellom motivet og nattverden, eller eukaristien.

Nisjen som fremstiller den eukaristiske smertensmannen skiller seg ut fra de øvrige
nisjene i skapet. Mens de øvrige scenene i skapet domineres av detaljer og et folketett
mylder, er nisjen som fremstiller den eukaristiske smertensmannen nærmest renset for
innhold. Her er kun Kristus og nattverdskalken. Utskåret ornamentikk på veggene i nisjen
illuderer blyglassvinduer i gotiske kirkebygg, som om Kristus befinner seg inne i en mini-
atyrkirke. Ser vi riktig nøye etter, ser vi at Kristus er plassert i en mindre nisje inne i selve
nisjen, som om han sitter i miniatyrkirkens kor. Videre sitter Kristus på det som best kan
forstås som et alter inne i koret. Alterskapet tilbød altså betrakteren en forståelse av at
Kristus var plassert i en miniatyrkirke, nærmere bestemt på alteret i miniatyrkirkens kor.

Ill. 3
Ukjent kunstner: Detaljbilde den eukaristiske smertensmannen fra Ringsaker kirkes alterskap.
Antwerpen, begynnelsen av 1500-tallet. Ringsaker kirke. Foto: Jan Haug.
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SMERTENSMANNENS ONTOLOGI

Ut fra tilnærminger om materialitet, vil artikkelen belyse at Ringsakerskapet ikke kun var
en vakker, referensiell og mulig didaktisk alterutsmykning, men et instrument tilgjengelig
for betrakterens frelse som rommet et guddommelig nærvær og tilbød senmiddelalderbe-
trakteren et faktisk møte med Gud.

Motivet stammet fra østkirkens ikoner og ble introdusert i Vest-Europa på 1200-tal-
let. Ikoner ble i sin opprinnelige kontekst antatt å romme et guddommelig nærvær hvor
de troende kunne oppnå et fysisk og faktisk møte med den som var avbildet. Fra østkir-
ken kom legender om mirakuløse ikoner, noe som styrket troen på at visse bilder kunne
være i besittelse av en egen kraft.3 Et bilde kunne med andre ord romme mer enn en refe-
rensiell representasjon. Til tross for at vestkirken ikke tilla avbildninger av de hellige den
samme betydningen som i øst, sto smertensmannsmotivet i en særstilling i forhold til
andre motiver. I vestkirken ble smertensmannen et svært populært motiv og benyttet i alt
fra manuskripter, murmalerier, portable andaktsarbeider og større alterutsmykninger, slik
som i Ringsaker (ill. 3).

3. Hans Belting, The Image and Its Public in the Middle Ages. Form and Function of Early Paintings of the Passion
(New Rochelle: Aristide D. Caratzas, 1990), 214.

Ill. 4
Ukjent kunstner: Den eukaristiske smertensmannen, ca. 1470. Olje på lerret, 95,5 × 79,5 cm.
Vår Frues kirke før Tyn, Praha.
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Smertensmannsmotivet var ett av motivene som i senmiddelalderen genererte avlat, det vil
si en reduksjon av tiden i skjærsilden, dersom visse bønner ble fremsagt foran bildet.4 Dette
vitner om at motivet ble oppfattet, også i vestkirken, å være noe mer enn en ren avbildning
av Kristus.

David Freedberg fokuserer i The Power of Images på resepsjonen av bilder og retter søke-
lyset mot bilder hvor representasjonen blir en del av et faktisk nærvær av den avbildede.5

Uavhengig av bildets opphav vil skillet, ifølge Freedberg, mellom presentasjon og represen-
tasjon viskes ut, bildet blir en materialisering av den personen, ideen eller konseptet som
avbildes.6 Ut fra en slik tilnærming vil enhver avbildning av smertensmannen, også den i
Ringsakerskapet, ses om en reell presentasjon av Kristus. Det er med andre ord snakk om
en sammensmeltning mellom presentasjon og representasjon: smertensmannen er ikke
lenger kun et bilde på Kristus, men et reelt nærvær av Kristus.

GLIMT AV DET GUDDOMMELIGE

Nå ser vi i et speil, i en gåte,

da skal vi se ansikt til ansikt.

Nå forstår jeg stykkevis,

da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut7

Sitatet fra Paulus’ første brev til korinterne viser til menneskets sanser som var blitt ødelagt
i syndefallet. Mennesket var ikke lenger i stand til å erkjenne Gud fullt ut slik de kunne før
utdrivelsen fra Paradiset. Som et resultat av fallet, var altså menneskene på jorden henvist
til et fragmentert syn og en fragmentert forståelse, og den fulle erkjennelsen var ventet først
i Paradiset.8 Likevel, skriver Paulus, kunne mennesket i sitt jordiske liv få små, stykkvise
glimt av det guddommelige.

Hans Henrik Lofhert Jørgensens begrep «centres of immanence» betegner hvordan visse
tider, steder eller objekter kunne bli oppfattet som særlig hellige. Eksempler på hvordan
hellighet manifesterte seg i tid, var under liturgiske fester, prosesjoner, religiøse spill og
særlig under messen. Det spesielt hellige kunne også erfares i rom, som i kirkebygget hvor
koret og alteret ble oppfattet som særlig hellig. I tillegg kom kapeller og graver. Det særlig
hellige var dessuten knyttet til visse konsekrerte og velsignede objekter som liturgiske klær

4. Sixten Ringbom, «Bild och avlat. II Smärtomannen, Rosenkransen och Jomfrun i solinne», Iconographisk Post.
Nordisk tidsskrift för ikonografi (1983): 3.

5. David Freedberg, The Power of Images (Chicago: The University of Chicago Press, 1989),1.
6. Freedberg, The Power of Images, 28.
7. 1. Kor. 13,12.
8. Herbert Kessler «Turning a blind Eye: Medieval art and the Dynamics of Contemplation», The Mind’s Eye. Art

and Theological Argument in the Middle Ages, red. Jeffrey F. Hamburger og Anne-Marie Bouché (Princeton:
Princeton University Press, 2006), 415.
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og utstyr, bøker og ikke minst til relikvier og hostien.9 Ved slike «centres of immanence»
ble materien med andre ord oppfattet å romme en særlig gudommelig presens. I disse til-
fellene var ikke menneskets erkjennelse av det guddommelige basert på likheten med Gud,
eller det guddommelige som en allegorisk størrelse. Her kunne det hellige manifestere seg
som et reelt, fysisk nærvær. Materien ble altså ikke bare forstått som en peker mot en trans-
cendental virkelighet, det gudommelige kunne potensielt være fysisk til stede i jordisk tid
og rom.

Til tross for at transubstansiasjonslæren offisielt ble vedtatt først ved Trientkonsilet på
1500-tallet, er det liten grunn til å tvile på at både geistlige og lekfolk gjennom hele mid-
delalderen forsto hostien som Jesu faktiske legeme og blod.10 Å feire nattverd i kirken i
henhold til senmiddelalderens teologiske forståelse, innebar en oppfatning om at Gud var
til stede, ikke redusert til en symbolsk tilstedeværelse, men som et faktisk nærvær, her og
nå, i kirkerommet.11

Fra omkring år 300 hadde det utviklet seg en ærefrykt knyttet til eukaristien. Folk var
redde for å ikke behandle nattverdsbrødet og -vinen med tilstrekkelig ærbødighet.12 Ved
Laterankonsilet i 1215 ble det fastlagt at lekfolk skulle motta nattverdens sakrament en
gang per år, og det var da brødet de mottok. Nattverdskalken var noe de geistlige drakk av
på vegne av menigheten. All den tid den faktiske tilgangen på brødet og vinen var svært
begrenset, er det rimelig å anta at nattverdens visuelle elementer ble svært viktige for lek-
folket i senmiddelalderen. Høydepunktet i messen var selve konsekreringen av brødet og
vinen idet presten eleverte hostien og menigheten knelte. Ved å holde kalken opp foran
menigheten, ble denne gjort synlig for betrakterne, og kirken var en del av det himmelske
Jerusalem.13 I dette øyeblikket var Kristus til stede hos menigheten som et fysisk og synlig
nærvær. Idet presten hevet kalken foran alterskapet, ville kalken vært i høyde med motivet
den eukaristiske smertensmannen. Motivet gjengitt i skapet ville understrekes av mirake-
let som ble utført foran det.

Teologiske forklaringer knyttet til transformerte substanser i nattverden var basert på
aristotelisk substansteori. Eukaristiens mirakel innebar en endring i vinen og brødets sub-
stans eller essens. Denne essensen eller substansen i nattverdsbrødet og -vinen var usynlig
og foranderlig. Det som menneskets kroppslige øyne kunne se, var vinen og brødets aksi-
dens: Brødet fremsto for betrakteren uforanderlig som brød, og vin som vin, til tross for
endringen i substans fra brød til Jesu legeme og fra vin til Jesu blod. Det blotte øye kunne

9. Hans Henrik Lohfert Jørgensen, «Into the Saturated Sensorium», i The Saturated Sensorium. Principles of Percep-
tion and Mediation in the Middle Ages, redigert av Hans Henrik Lohfert Jørgensen, Henning Laugerud og Laura
Katrine Skinnebach (Århus: Aarhus University Press, 2015), 29; Kristin Aavitsland, «Incarnation. Paradoxes of
Perception and Mediation in Medieval Liturgical Art» i The Saturated Sensorium, 76.

10. Caroline W. Bynum, «Seeing and seeing beyond: The Mass of St. Gregory in the Fifteenth Century» i The Mind’s
Eye, red. Hamburger og Bouché, 209. Bynum refererer til Hans Jorissen og andre i sin argumentasjon for at Late-
rankonsilet i 1215 ikke etablerte transubstansiasjonen som dogma, men at dette først fant sted på 1500-tallet.

11. Alf Härdelin, «Mysterieteologi i Floda. Ett hermeneutiskt försök», Bild och berättelse. Föredrag framlagda vid
det 17:e nordiska symposiet för ikonografisk forskning (Kakskerta, Finland 19.–24. september 2000), red. Helena
Edgren og Marianne Roos (Åbo, 2003), 131–132.

12. Dom Gregory Dix, The Shape of the Liturgy (Westminster: Dacre Press, 1945), 594–595.
13. Suzannah Biernoff, Sight and Embodiment in the Middle Ages (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002), 141.
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med andre ord ikke se endringen som fant sted i vinen og brødets endrede ontologi.14

I alterskapet ble betrakteren tilbudt en visuell fremstilling av det som i henhold til teologisk
forståelse var umulig å avbilde. Motivet den eukaristiske smertensmannen kan forstås som
en visualisering av det som ellers var usynlig for betrakteren, som en visuell didaktisk for-
klaring eller endog et teologisk argument for transubstansiasjonen.15

I skapet flommer blodet i tykke stråler ut fra Jesu fem sår og ned i kalken. Her er ingen
subtile dråper som pipler frem, snarere spruter blodet ned i kalken. Kan vektleggingen
av blod i fremstillingen den eukaristiske smertensmannen være et uttrykk for lekfolkets
manglende tilgang til den faktiske kalken i kirkerommet? Motivet den eukaristiske smer-
tensmannen kan forstås som et overtydelig visuelt poeng: Blodstrømmen erstattet vinen
som ble nektet betrakteren og var et resultat av lengselen etter og et substitutt for selve
nattverdsvinen i kalken.

Men motivets relasjon til nattverdens substanser strekker seg enda lenger. Nisjen med
den eukaristiske smertensmannen er den eneste i skapet som er utstyrt med to gitterdører
som kan lukkes og åpnes. Dette avlukket i alterskapet er et tabernakel eller et hostiegjemme.
16 Her ble det konsekrerte nattverdsbrødet oppbevart. Konsekreringen av brød kunne ute-
lukkende finne sted under messen. For at man alltid skulle ha konsekrert brød tilgjenge-
lig for de syke, og særlig de som lå på dødsleiet (viaticum), oppbevarte man konsekrert
nattverdsbrød i alterskapets hostiegjemme.17 Uavhengig av når betrakterens møte med
alterskapet fant sted, ville det altså være plassert konsekrert brød, altså forstått som en real-
presens av Gud, i skapet. Tidligere i middelalderen tid ble det konsekrerte nattverdsbrødet
oppbevart i et eget skap, pyxis, som sto i sakristiet. I senmiddelalderen ble det vanligere å
flytte skapet ut i kirkens kor.18 I Ringsaker ble altså sakramentskapet integrert i selve alter-
skapet på høyalteret, kirkens helligste sted.

I løpet av middelalderen vokste det frem en kult omkring det hellige nattverdsbrødet,
og forståelsen av guddommelig nærvær i eukaristien ble tillagt økende vekt.19 Det konsek-
rerte brødet ble i stadig større grad behandlet som hellig materie. Hostien, som ble forstått
som en faktisk og fysisk guddommelig tilstedeværelse, ble fokus i bønn og andakt, plassert
i altere og ble behandlet som lykkebringende og beskyttende amuletter som for eksempel
kunne kurere sterilitet og kontrollere naturen.

Nisjen med den eukaristiske smertensmannen befinner seg, som nevnt innledningsvis,
mellom hyrdenes tilbedelse og de hellige tre konger. De flankerende motivene refererer
ikke kun til tilbedelsen av det lille Jesusbarnet som opptrer i begge fremstillingene, men
kan også forstås som informasjon eller kanskje en instruks til betrakteren om den fromme
og respektfulle holdningen han eller hun ble forventet å innta overfor det hellige nattverds-
brødet plassert i skapets aller helligste kjerne.

14. Bynum, Christian Materiality, 157.
15. Bynum, Christian Materiality, 219.
16. Per Bjørn Halvorsen, Jesu nattverd. Messen gjennom 2000 år (Oslo: St. Olav Forlag, 1989), 119.
17. Halvorsen, Jesu nattverd,120.
18. Halvorsen, Jesu nattverd, 120.
19. Caroline W. Bynum, Wonderful Blood: Theology and Practice in Late Medieval Northern Germany and Beyond

(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2007), 77.
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RELIKVIER

Som nevnt over, sto ikke bare hostien, men også relikviene i en særstilling når det gjaldt
å erfare glimt av det guddommelige i den jordiske sfæren ved å være et såkalt «center of
immanence». Relikvier er etterlatenskaper etter en person som kirken anser som hellig og
som i sitt liv og i sin død har vist hellig virtus, det vil si en hellig kraft eller dyd.20 En relikvie,
som i de fleste tilfeller kun er et fragment, blir ansett å ha samme kraft og betydning som
hele helgenen. Det er snakk om en pars pro toto-tankegang, hvor en del representerer hel-
heten. Helheten kan på det mest grunnleggende nivået forstås som hele helgenens kropp,
men kan samtidig referere til hele den triumferende kirke. Relikviene utgjør således en
forbindelse mellom de ulike medlemmene av den kristne kosmologi og blir ansett som et
medium hvor den troende kan påkalle helgenen, som i sin tur kan hjelpe den fromme med
sine jordiske utfordringer.21 Relikviene har siden kultens begynnelse blitt tillagt krefter som
på mirakuløst vis både helbreder og på andre måter hjelper de troende. En relikvie plas-
sert i kirkerommet innebærer en forståelse av at helgenen er til stede – og i live – i kirken,
representert ved sine kroppslige etterlatenskaper.22 Nærværet av relikvier i en kirke er altså
et uttrykk for helgenens levende, fysiske og potensielt helbredende nærvær.23

Hvorvidt alterskapet i Ringsaker kirke rommet en eller eventuelt flere relikvier eller ei,
kan vi ikke vite noe sikkert om. Det er ingen åpenbart synlige relikviegjemmer, og det må
sannsynligvis tekniske undersøkelser til for å avdekke om det er eller har vært gjemt reli-
kvier i skapet. Men var det mulig at alterskapet, til tross for mangelen på (synlig) relikvie-
gjemmer, likevel ble forstått å romme et guddommelig nærvær?

Alterskap med dører som kan lukkes og åpnes av den typen som står i Ringsaker, ble
fremstilt fra 1300-tallet. Enkelte teoretikere mener at alterskap med bevegelige dører opp-
rinnelig ble utformet for å beskytte en dyrebar relikvie plassert i skapets indre fra tyveri og
skade. Etter hvert ble utformingen med fløydører oppfattet som en strukturell og estetisk
preferanse, og selv alterutsmykning uten relikvier ble utformet på denne måten.24 Det er
altså grunn til å tro at samtidens betrakter koblet selve skap-funksjonen med relikviekul-
ten, idet betrakteren kunne oppfatte alterskapet som en konstruksjon som vernet omkring
noe hellig og dyrebart.

20. Lat. «relinquere» (verb) – å etterlate, forlate, «reliquus» (adjektiv) – noe som er igjen, noe resterende, noe som
overlever, forblir.

21. Charles Freeman, Holy Bones, Holy Dust. How Relics Shaped the History of Medieval Europe (New Haven og
London: Yale University Press, 2011), 14.

22. Christof L. Diedrichs, «Desire for viewing: A ‘deluge of images’ in the Middle Ages», i Genre and Ritual. The
Cultural Heritage of Medieval Rituals, red. Eyolf Østrem, Mette Birkedal Bruun, Nils Holger Petersen og Jens
Fleischer (København: Museum Tusculanum Press 2005), 96, 105.

23. Den Katolske kirke, «Relikvier», http://www.katolsk.no/tro/tema/helgener/artikler/relikvier_peo
24. Louis van Tongeren, «Use and function of altars in liturgical practice according to the Libri ordinarii in the Low

Countries», i The Altar and Its Environment 1150–1400, red. Justin E. A. Kroesen og Victor M. Schmidt (Turn-
hout: Brepols, 2009), 8.
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Det vi med overveiende grad av sannsynlighet kan slå fast, er at det i senmiddelalderen
var en relikvie i alteret i Ringsaker kirke, plassert direkte under skapet. Allerede tidlig på
300-tallet ble det etablert en skikk med å plassere relikvier i alteret, og i middelalderen ble
relikvien plassert i en fordypning under topplaten på alteret.25 På den måten ble nattver-
dens mirakel utført over eller foran relikvien, og det ble etablert en forbindelse mellom reli-
kvien og eukaristien.26 Både relikvien, nattverdsakramentene og alterskapet kunne dermed
oppfattes av betrakteren som elementer som inngikk i et samspill og som viste til og gjen-
sidig forsterket opplevelsen av et guddommelig nærvær.

At Ringsakerskapet var plassert oppå et alter som inneholdt en relikvie, var etter all sann-
synlighet av betydning for oppfatningen om alterskapets ontologi som hellig materie. Reli-
kvier kan, ifølge Den katolske kirke, deles inn i ulike klasser. I den første klassen regnes
en helgens legeme eller fragmenter av dette.27 Pasjonsinstrumentene regnes også som reli-
kvier av første klasse. Relikvier av andre klasse er gjenstander som den hellige var i kontakt
med i sitt jordiske liv, som klær, redskaper og så videre. I den tredje klassen regnes relikvier
som er hellige fordi de har vært i kontakt med en relikvie av første klasse. Dette innebærer
en forståelse av at det hellige «smitter.»28 En 1200-talls illuminasjon som viser graven til
St. Edvard eksemplifiserer dette med hellig «smitte»: Her ser vi graven som er konstru-
ert slik at de troende kunne krype inn under helgenens kroppslige etterlatenskaper for å
komme så nær som mulig (ill. 5). Motivet visualiserer forestillingen om at restene av helge-
nen har en hellig kraft som smitter, styrker eller beskytter den fromme som oppsøker dem.
Alterskapet i Ringsaker var altså plassert på høyalteret som inneholdt en relikvie. Denne
umiddelbare nærheten til dette hellige fragmentet må forstås som en «hellig-gjøring» av
selve alterskapet. Uavhengig av om det var et relikviegjemme i selve alterskapet eller ei, er
det ut fra denne tenkemåten omkring hellig «smitte» sannsynlig at betrakteren oppfattet
at alterskapet rommet et guddommelig nærvær.

Mens en relikvie ofte(st) er mindre biter av ben, fragmenter av tøy, hår eller lignende
og et sørgelig skue ut fra et estetisk perspektiv, er oppbevaringsmediet, relikvieskrinet, i
hovedsak fremstilt av luksuriøse materialer som gull og edelstener. En relasjon mellom reli-
kvier og edle metaller ble etablert allerede fra kultens begynnelse. Den virkelige verdien
lå ikke i de luksuriøst utformede beholderne som omga relikviene, men i innholdet. Reli-
kviene ble ansett som mer dyrebare enn de mest luksuriøse materialer.29 Ringsakerskapets
indre domineres av omfattende forgyllinger. Sannsynligvis var denne koblingen mellom
edle metaller og relikvienes overlegenhet i så måte implementert i den troendes forståel-
seshorisont. Ut fra tanken om hellig smitte, var skapet koblet til relikviekulten gjennom
sin plassering. Idet betrakterne i Ringsaker så skapets forgylte indre, er det sannsynlig at
de ville relatert gullet til det hellige generelt, til relikviebeholdere spesielt og koblet dette til
relikvienes hellige nærvær direkte under predellaen.

25. Den Katolske kirke, «Relikvier», http://www.katolsk.no/tro/tema/helgener/artikler/relikvier_peo
26. Den Katolske kirke, «Relikvier», http://www.katolsk.no/tro/tema/helgener/artikler/relikvier_peo
27. Freeman, Holy Bones, 21.
28. Den Katolske kirke, «Relikvier», http://www.katolsk.no/tro/tema/helgener/artikler/relikvier_peo
29. Freeman, Holy Bones, 21.
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Ill. 5
Matthew Paris: Miniatyr fra La Estoire de Seint Aedward le Rei, ca. 1255. Blekk på pergament.
279 mm x 193 mm. MS Ee.3.59.33r. Cambrigde University Library. Foto: Cambrigde University
Library.
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OM Å SE DET HELLIGE

Teorier knyttet til sansning og visualitet har stått sentralt innen kunsthistorisk forskning
de senere år, og i en norsk sammenheng er det særlig Henning Laugerud som belyser
hvordan sansningen av hellig materie var en vei til erkjennelse og frelse.30 En religiøs erfa-
ring var i senmiddelalderen en multisensorisk opplevelse.31 Under messen var alle men-
neskers sanser aktivert for å erfare det guddommelige. Menigheten kunne for eksempel
lukte røkelse og vokslys, høre prestens ord eller musikk og lyder i kirkerommet. Sansene
ble ikke oppfattet som isolerte og autonome størrelser som formidlet det rent visuelle, det
rent auditive osv. Snarere ble sansene forstått som dynamiske, synergiske, overlappende og
gjensidig avhengige av hverandre.32 Det er likevel grunn til å tro at synssansen gjennom
hele middelalderen ble oppfattet som den fremste av dem alle. Dette kommer til uttrykk
blant annet i Johannes av Damaskus’ sitat: «We use all our senses to produce worthy images
of [God] and we sanctify the noblest of the senses which is sight.»33

Det meditative idealet om kontemplativ andakt som dominerte tidligere i middelalde-
ren, ble i senmiddelalderen supplert av en ny holdning til synet og synssansen. Synets rolle
i fromhetsutøvelsen kan ikke overvurderes.34 Ved å skue hellig materie, som relikvier og
hostie, kunne mennesket mot slutten av middelalderen, gjennom sin kroppslige synssans,
oppnå frelsen.35 Synet ble en portal til nåden. Det var altså ikke slik at forståelsen av mate-
rien som sådan endret seg. Relikvier og hostien ble gjennom hele middelalderen antatt å
romme et guddommelig nærvær. Det som ble endret i senmiddelalderen var holdningen
til menneskets sansning av den hellige materien.

Hva kan forklare denne endringen som tilla det kroppslige blikket en så fremtredende
rolle i religionsutøvelsen? Teorier og tanker knyttet til optiske fenomener og prosessen for
synsinntrykk og sansning har røtter tilbake til den antikke filosofien. Det var stor uenighet
knyttet til hvorvidt synssansen kunne forklares som extramission, det vil si at øyet ble for-
stått som aktivt og at det sendte stråler ut i en sansbar verden, eller intromission, at mate-
rielle objekter sendte ut stråler som traff et passivt øye. Robert Grosseteste (ca. 1170–1253)
skapte en syntese av intromission- og extramission-teoriene, idet han hevdet at for at et
objekt skulle bli sett, måtte en stråle fra det synlige objektet treffe stråler fra et aktivt

30. Se for eksempel Henning Laugerud, «Det Hagioskopiske Blikk. Bilder, syn og erkjennelse i høy-og senmiddelal-
der». Ph.D.-avhandling, Universitetet i Bergen, 2005; «Erindringsbilder som fromhetsintrumenter. Mnemolo-
giske perspektiver på religiøs tro og praksis i europeisk middelalder», Kunst og Kultur 99, nr. 3 (2016): 142–153;
«Visualitet, tekst og materialitet. Modernismens middelalder og middelalderens modernitet», Konsthistorisk tid-
skrift 79, nr. 3 (2010): 146–149; «Visuality and Devotion in the Middle Ages», Instruments of devotion: the prac-
tices and objects of religious piety from the late Middle Ages to the 20th century, red. Henning Laugerud (Aarhus:
Aarhus University Press, 2007).

31. Jørgensen, «Into the Saturated Sensorium», 26.
32. Jørgensen, «Into the Saturated Sensorium», 37.
33. Jørgensen, «Into the Saturated Sensorium», 66.
34. Thomas Lentes, «‘As far as the eye can see…’ Rituals of gazing in the late Middle Ages», i The Mind’s Eye, red.

Hamburger og Bouché, 361.
35. Lentes, «’As far as the Eye Can See…’», 361.
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øye.36 Både objektet og øyet sendte ut stråler og måtte forstås som aktive og nødvendige
størrelser for at en sanseopplevelse skulle finne sted, mente Grosseteste. Disse teoriene
ble videre utviklet av fransiskanermunken Roger Bacon (1214–1292). Bacon anså synets
fysiske potensial som likeverdig med menneskets øvrige sanser. Synet var ekvivalent med
for eksempel smakssansen eller følesansen. Synet og det å se kunne forstås som en taktil
handling. Dessuten hadde synet, ifølge Bacon, muligheten til å gå ut over kroppens grenser,
idet strålene fra øyet ble ansett som en forlengelse av kroppen.37 Et objekt en betrak-
ter hadde sett, etterlot med andre ord et avtrykk i betrakterens indre. Gjennom synet ble
betrakteren assimilert med det sette objektet.38 Persepsjon innebar en prosess hvor betrak-
teren ble lik det man så på.39

Teoriene knyttet til synet og synssansen ble etter hvert integrert i presteutdanninger i
Paris og Oxford, og de spredte seg over hele Europa.40 Den katolske kirken var en univer-
salinstitusjon preget av en felles, spirituell kultur. Ringsaker kirke var kun en kort båtreise
fra domkirken og klosteranlegget i Hamar og lå sentralt plassert ved pilegrimsleden mot
Nidaros. Det er all grunn til å tro at disse tankene også nådde Ringsaker og at betrakteren
her var godt integrert i det vesteuropeiske, katolske trossamfunnet med en felles filosofisk
og religiøs overbygning.

De nye holdningene til menneskets fysiske synssans fikk store implikasjoner for
betrakterens møte med hellig materie. Idet synet gikk ut over kroppens grenser, innebar
møtet med alterskapet, ut fra tanken om at synet var likeverdig med de øvrige sansene, en
fysisk berøring mellom det hellige objekt og det sansende subjekt, til tross for at skapet ble
sett på en viss avstand.41 Først når man har undersøkt hvordan synet og synssansen ble for-
stått av senmiddelalderbetrakteren, kan vi forstå det fulle meningspotensiale som kunne
oppstå i møtet mellom alterskap og betrakter: Å se alterskapet hvor Jesu kropp var inte-
grert, direkte plassert over hellige relikvier, innebar å bli fysisk berørt av det hellige, og at
et avtrykk av Gud festet seg i betrakterens indre.

Å se hostien ble ansett som et fullgodt substitutt for å spise brødet og drikke vinen.
Som nevnt over inntok presten nattverden på vegne av menigheten. Utviklingen av teorier
knyttet til synet og synssansen kaster nytt lys over denne religiøse praksisen: Idet synet ble
ekvivalent med smakssansen, kunne menigheten spise nattverden med blikket.

Bevarte kilder fra senmiddelalderen vitner om en voldsom begeistring for og et inderlig
ønske om å se relikvier og hostien. Monstranser og ostensoria ble kunstferdig utformet for
å gjøre relikvier og nattverdsbrød visuelt tilgjengelig for betrakteren (ill. 6).

36. Kathrine H. Tachau, «Seeing as Action and Passion in the Thirteenth and Fourteenth Centuries», i The Mind’s
Eye, red. Hamburger og Bouché, 340–341.

37. Biernoff, Sight and Embodiment, 90–99.
38. Maria H. Oen, «The Visions of St Birgitta. A Study of the Making and Reception of Images in the Later Middle

Ages», Ph.D-avhandling, Universitetet i Oslo, 2015, 164.
39. Biernoff, Sight and Embodiment, 102.
40. Tachau, «Seeing as Action and Passion», 347.
41. Lentes, «‘As far as the Eye Can See…’», 361.
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Fra perioden er det bevart klager fra geistlig hold over menigheter som ikke overvar messen
i sin helhet, men som forlot kirken etter elevasjonen av hostien for å begi seg til en ny kirke
og en ny messe for å se elevasjonen av hostien der.42 Det religiøse fenomenet knyttet til å
se så mange elevasjoner som mulig i løpet av en og samme dag; kan umulig forklares med
annet enn en forestilling om man som betrakter, ved hjelp av sitt kroppslige syn, i konsek-
reringstidspunktet, var i kontakt med en særlig hellig kraft. Hostien var, ut fra pars pro toto-
tankegangen, Gud. Å se hostien, enten under elevasjonen, i et ostensorium eller i alterska-
pets hostiegjemme, innebar å frelse sin sjel.

Dørene til nisjen med den eukaristiske smertensmannen er ikke solide, men utformet
med gitter, og det er således mulig å skue hostien som befinner seg inne i nisjen. Bestillerne
eller tilvirkerne av alterskapet har med andre ord ønsket å gjøre det hellige brødet, i hvert
fall til en viss grad, visuelt tilgjengelig for betrakteren. Det er all grunn til å tolke en slik
utforming som at det var et poeng at betrakteren skulle ha mulighet til å etablere en visuell
relasjon med sakramentene inni skapet, slik at det til enhver tid under kirkebesøket skulle
være mulig å se Gud i form av hostien.

OPPSUMMERING

I alterskapet i Ringsaker smeltet den ikonografiske fremstillingen av den eukaristiske smer-
tensmannen sammen med Kristi tilstedeværelse. I tillegg til at motivet kunne forstås som et
nærvær av Kristus, ut fra Freedbergs tankegang, ble det guddommelige nærværet utdypet
og forsterket av koblingen mellom bilde, relikvier plassert under skapet og hostien plassert
i samme avlukke som smertensmannen. Omgitt av helgeners etterlatenskaper og Kristi fak-
tiske legeme, smeltet ikonografien sammen med den hellige materien slik at linjene mellom
presentasjon og representasjon ble visket ut. Å redusere alterskapet i sin opprinnelige kon-
tekst til et estetisk, referensielt eller didaktisk objekt, blir derfor en erosjon av det mening-
spotensiale som kunne oppstå i møtet mellom alterskapet og betrakteren. Ringsaker kirkes
alterskap tilbød betrakteren et reelt møte med det hellige.

42. Bynum, Wonderful Blood, 87.
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Bilde 6
Ukjent kunstner: Monstrans fra katedralen i Basel, 1347–56. Sølv, gullforgylling, emalje. Høyde 67
cm, bredde 13 cm. Historisches Museum Basel. Foto: Peter Portner.
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