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Sammendrag 
I denne teksten ser jeg på hustavlefromhet som fromhetsideal i den dansk-norske enhetsstaten 

på 1600-tallet. Jeg benytter to samtidige kvinner, som gjennom sine respektive kunstuttrykk 

utformer og konstruerer sitt eget ettermæle som fromhetsideal for de gjenlevende. Det er et 

interessant utgangspunkt at begge uttrykkene er utformet av kvinner, og dette gir et særlig 

innblikk i kvinners minnekultur innenfor et Luthersk fromhetsideal. 

Jeg bruker epitafiet etter Maren Opdal (Elverum 1679) og tekstene ”Efterfølgende 

Grafskrift”(fra avskrift ca. 1685) og ”Efterfølgende Liig-Sang” (ca. 1698) av Dorothe 

Engelbretsdatter som kilder til innsikt i hvordan kvinner formet sitt eget ettermæle innenfor 

luthersk fromhetslære. Materialet jeg undersøker er norsk, men konteksten ligger innenfor den 

Dansk-norske enhetskulturen.  

Til slutt har jeg gjort en sammenligning av de to uttrykkene innenfor perspektivet 

kvinnefromhet i den Dansk-Norske enhetsstaten på 1600-tallet. Dette gir en innsikt i hvordan 

hustavlefromhet blir et fromhetsideal, og hvordan dette kommer til uttrykk gjennom et 

skriftlig og et visuelt kvinneminne. 

Mye av arbeidet med kildene er primærforskning og er således verdifull kunnskap også 

utenfor denne oppgaven. 
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Forord 
Kirkehistorie har vært den teologiske disiplinen som har ligget mitt hjerte nærmest gjennom 

hele studietiden. Min fasinasjon for 1600-tallets uttrykksmåte har jeg hatt siden barndommen, 

og det var en stor glede at jeg kunne få utløp for dette i min fordypningsoppgave.  

Da jeg så epitafiet av Maren Opdal i Elverum kirkes sakristi var hjertet mitt solgt, det var det 

vakreste jeg hadde sett. Dorothe Engelbretsdatters tekster har også tiltalt meg i mange år, og 

det var derfor gledelig at jeg kunne jobbe med begge disse forbilledlige kvinnene. 

 

Jeg vil takke min veileder Tarald Rasmussen som hadde tro på prosjektet, selv om det var 

kontroversielt å sammenstille disse to kvinnene. Hans fagkunnskap på dette feltet har vært 

uvurderlig.  

Takk til konservator ved Glomdalsmuseet Jorunn Elise Gunnestad, konservator ved Norsk 

Folkemuseum Marie Fongaard Seim og førstearkivar ved Statsarkivet Hamar Cæcilie Stang 

som har vært behjelpelige med å lete i arkiver og scanne arkivprotokoller. 

Takk til Norges musikkhøyskole som hjalp meg å finne gamle melodier fra danske kilder. 

Takk til familie og venner som har heiet meg frem!  
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1 Innledning	

1.1 Problemstilling,	bakgrunn	og	materiale	

 

1.1.1 Kvinneminne-	hustavlefromhet	som	fromhetsideal	i	den	Dansk-norske	
enhetsstaten.	

Innenfor den dansk-norske enhetsstaten utviklet det seg en særlig luthersk fromhetskultur. 

Kongens og kirkens føringer for folkets liv og levnet hadde også noen kjønnskriterier som 

preget kvinnenes fromhetsidealer og således også deres minnekultur i siste halvdel av 1600-

tallet. Jeg ønsker å trekke frem to samtidige kvinner som gjennom sine respektive 

kunstuttrykk utformer og konstruerer sitt eget ettermæle som fromhetsideal innenfor samme 

periode. Det er et interessant utgangspunkt at begge uttrykkene er utformet av kvinner, og  

dette gir et særlig innblikk i kvinners minnekultur innenfor en Luthersk kontekst. 

Jeg vil bruke epitafiet (minnetavlen) over Maren Opdal (Elverum 1679) og tekstene 

”Efterfølgende Grafskrift” og ”Efterfølgende Liig-Sang” av Dorothe Engelbretsdatter som 

kilder til innsikt i hvordan kvinner formet sitt eget ettermæle. Jeg vil benytte Luthers 

forståelse av samfunnsinndeling som kilde til innsikt i tanker om samfunnsstrukturer, samt 

Den lille katekismens Hustavle som grunnlag for innsikt i periodens retningslinjer for 

fromhetslivet. Denne type fromhet omtales ofte som hustavlefromhet og er en etablert 

benevnelse. 

 

Epitafiet er tidstypisk i sin fremstilling og det representerer konfesjonsskiftets nye 

minnekultur på en tydelig måte. Materialet er ikke tidligere forsket på, så dette arbeidet er 

således å anse som ny forskning innenfor et område som har vært av liten interesse for 

forskningen så langt. Epitafiet er så vidt omtalt i en bygdebeskrivelse fra Elverum (1921)1, det 

er nevnt i listen over kunstnerens produksjoner, men den avbildede familien har få spor igjen 

etter seg. 

Det har vært et møysommelig og tidkrevende arbeid for å tilegne meg kunnskap om selve 

epitafiet, familien til Maren Opdal og den kontekst hun levde innenfor. Dette arbeidet har 

bestått i søk i digitalt- og fysisk arkivmateriale, henvendelser til historielag, museer og 

menighet. 

                                                
1 Finne-Grønn (1921) s. 106. 
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Epitafiet henger i dag som et europeisk utblikk i ei skogbygd på Hedemarken, en vakker og 

unik kunstskatt bortgjemt i Elverum kirkes sakristi. 

Den samtidige salmedikteren Dorothe Engelbretsdatters tekster er også et tydelig uttrykk for 

den religiøse fromheten som preger enhetsstaten i perioden 1640-1700. Dorothe var en 

særdeles aktiv poet og hun har etterlatt seg tekster innenfor kategoriene salmer, rimbrev og 

leilighetsdikt. Gjennom hele Dorothes diktning er pønitensefromhet et gjennomgående tema, 

og hennes dystre livshistorie setter sitt preg på stemningen i diktningen. Jeg har valgt å trekke 

frem to av hennes tekster som jeg anser som særlig viktige i henhold til Dorothes selvvalgte 

fremstilling som fromhetsideal for ettertiden: Effterfølgende Grafskrift og Efterfølgende Liig-

Sang (1698).  

 

Dorothe Engelbretsdatter har ikke oppnådd den store interessen innenfor akademisk 

forskning. Det er som regel innenfor litteratursjangeren at Dorothe har vært interessant, men 

jeg finner ingen som direkte ser hennes diktning innenfor Luthersk fromhetsideal og 

minnekultur. Professor Kristen Valkner (1903-1972) la ned et stort arbeid i å samle og gi ut 

Dorothes tekster på nytt i 1955 og 1956, og hans utgivelse ”Samlede skrifter 1 og 2” er det 

viktigste akademiske verket innenfor denne teksttradisjonen.  

Dorothes tekster ligger som små litterære perler fulle av inderlig fromhet og sterke følelser og 

venter på en nyoppdagelse.  

 
Materialet jeg undersøker er norsk, men konteksten ligger innenfor den dansk-norske 

enhetskulturen. Begrepet Hustavlefromhet må ses i lys av den pønitensfromhet2 som preger 

det religiøse landskapet i Danmark-Norge på 1600-tallet. For å tilnærme meg periodens 

idealer og ideer benytter jeg også danske kilder fordi det finnes lite norsk materiale å benytte. 

Det er lagt inn sluttnoter med utfyllende informasjon der jeg har funnet det nødvendig.  

1.2 Kildemateriale	og	metode		

I arbeidet benytter jeg en komparativ metode mellom ulike fromhetsuttrykk formidlet 

gjennom et visuelt og et litterært uttrykk. Jeg arbeider med to avgrensede primærkilder som 

jeg plasserer inn i en historisk kontekst som grunnlag for forståelse. Mye av arbeidet med 

kildene er primærforskning og er således verdifull kunnskap også utenfor denne oppgaven. 

 

                                                
2 Av latinsk poenitentia- ”anger” eller poenitere- ”angre” og poena-”straff”. Gjøre bot ovenfor Gud for å ha 
syndet mot Guds vilje, både de ti bud og synd mot det fromhetsliv som følger av troen. 
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For å tolke og forstå epitafiet har jeg gjort en ikonografisk analyse der jeg plasserer det 

innenfor en epitafietradisjon. Epitafiets proveniens har vært en viktig del av arbeidet, og 

derfor har jeg valgt å også trekke inn maler/kunstner. Dette har vært en tidkrevende og 

spennende prosess.  

For å tolke og forstå de litterære tekstene har jeg benyttet hermeneutisk metode med 

nærlesning for å komme nærmere inn på forfatters formidlingsintensjon. For å komme dypere 

inn i Dorothes eget tolkningsunivers har jeg valgt å gjøre en ekstra nærlesning av den ene 

teksten; Efterfølgende Liigsang, som jeg også har tonesatt etter Dorothes henvisninger. At jeg 

trekker frem to tekster bevitner at denne fromhetstenkningen var en integrert del av Dorothes 

senere diktning frem mot hennes død. 

Til slutt har jeg gjort en sammenligning  av de to uttrykkene innfor perspektivet 

kvinnefromhet i den dansk-norske enhetsstaten på 1600-tallet. 

Dette gir en innsikt i hvordan hustavlefromhet blir et fromhetsideal som kommer til uttrykk 

gjennom et skriftlig og et visuelt kvinneminne. 

1.3 	Luthersk	minnekultur	og	fromhetsideal	

1.3.1 	Kontekst	og	arven	fra	katolisismen	

Med reformasjonen kommer også et tydelig konfesjonsskifte, der den katolske kirke må vike 

for den nye lutherdommen som vokser frem fra 1500-tallet. Etterreformatorisk minnekultur 

representerer nye tanker omkring forholdet mellom det jordiske livet, dødens time og 

etterlivet i det hinsidige. I den katolske perioden var forholdet mellom levende og døde svært 

relasjonelt, og de levende (med kirkens hjelp) kunne ha påvirkningskraft inn i det hinsidige. 

Kirken hadde autoritet i føringen av den enkeltes livsregnskap, noe som var styrende for hvor 

lenge en måtte oppholde seg i Skjærsilden for å få sin sjel renset. Frykten for Skjærsilden og 

det som ventet etter døden førte til et sterkt dødsfokus som la føringer for livet i sin helhet. De 

døde var fortsatt en del av menigheten, og ble bedt for i egne sjelemesser. 3 Dette uttrykker et 

sterkt samhold mellom de levende og de døde. 

                                                
3 Sjelemesse: Den avdøde kunne før sin død betale kirken for at den skulle holde sjelemesse for ham/henne. 
Dette var særlig aktuelt på dødsdagen hvert år og på Allehelgensdag, men også ved andre anledninger. I tillegg 
kunne vanlige troende vise sitt fellesskap med avdøde ved å be for ham/henne, gi almisser eller faste. Dette 
skulle hjelpe den avdøde til kortere opphold i Skjærsilden. (Gilje/Rasmussen (2002) s. 185). 
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Med reformasjonen kommer en radikal endring i måten å tenke 

om død på. Særlig viktig er avvisningen av Skjærsilden, og 

med dette fikk avlaten og sjelemessen ikke lenger noe 

meningsinnhold. For Luther representerer kirken de troende på 

jorden, og de døde var i himmelen hos Gud eller i helvete hos 

Satan. De dødes forbindelse til det jordiske ble endelig i døden, 

og det var ingenting verken de gjenlevende eller kirken kunne 

gjøre for dem. Dette førte til store rituelle endringer som avskaffelse av dødsmessen og de 

påfølgende sjelemessene, samt at kristne ble oppfordret til ikke lenger å be for avdøde. Den 

døde var alene i møte med døden, og alene hos Gud eller hos Satan. 4 

Noen av de lutherske dødsritualene er konsentrert om selve dødsstunden og kampen mellom 

Gud og Satan om den dødes sjel. Med dette var fokuset flyttet over til de levende, og hvordan 

de best kunne være forberedt til å møte døden. Denne innsatsen til forberedelse vokste seg så 

sterk, inderlig og intens at det preget både politisk styringsform og enkeltindividets 

livstolkning.5  

Eneveldet ble innført i Danmark-Norge gjennom statskupp av kong Fredrik III og kom i 

kjølvannet av en rekke politiske uenigheter i Danmark. Den lutherske statskirken var allerede 

konsolidert under Christian IVs lange regjeringstid, og gjennom hans valgspråk Regna Firmat 

Pietas (Gudsfrykt styrker riket) kan man forstå hele samfunnsstrukturens holdning. Under 

Fredrik IIIs arvtager Christian V (Eneveldets konge 1670-1699) ble den religiøse 

fromhetstanken ytterligere påpekt gjennom innføring av en rekke nye lover og forordninger6 

som skulle konsolidere den ortodokse kirkeligheten ytterligere. Lovene og forordningene 

skulle sikre den lutherske stats fromhetsideal gjennom tydelig rettledning for liv og levnet for 

rikets innbyggere.7   

1.4 Reformasjonens	nye	forståelse	av	det	fromme	liv	og	samfunnets	orden	

Med konfesjonsskiftet og Luthersk lære ble viktigheten av husstand og familie fremhevet på 

en særlig måte, og representerte en markant endring i synet på blant annet barneoppfostring. 

                                                
4 Sitat fra en Luther-preken 1522 kan belyse den nye holdningen: ”Dødens stund kommer til oss alle, og ingen 
kan dø for sin neste. Alle og enhver må kjempe sin egen kamp med døden alene. Vi kan rope inn i hverandres 
ører, men hver især må selv være forberedt på dødens stund. Da vil ikke jeg være hos deg, og heller ikke du hos 
meg.”(Gilje/Rasmussen [2002] s. 184-187). 
5 Gilje/Rasmussen (2002) s. 184-187. 
6 Eksempler som fikk betydning for kirken: Christian V´s Norske lov (1687) med tillagte håndbøker: 
Kirkeritualet 1685, Alterboken 1688 og Kingos salmebok 1699. 
7 Aarflot (1967) s. 23-28. 

    Oljetrykk 
    Fridolin Leiber (153-1912) 
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Den katolske ”pilegrimsmyten” ble videreført i reformasjonen, men den fremhever på en 

tydeligere måte storheten ved den skapte verden. For Luther var verden Guds skaperverk, og 

unngikk man verden unngikk man Gud selv. Pilegrimsmytens forestilling var at denne verden 

kun var et gjennomgangssted, og ikke et blivende sted. Det egentlige fedrelandet var ikke på 

jorden men i himmelen.8 Målet for det jordiske livet var nå å leve 

fromt, for så å gjennom døden nå målet om oppstandelse. 

Middelaldersk klosterideal om et liv i kyskhet og kontemplasjon 

ble erstattet av ideal om ekteskap og familieliv. Ekteskapet ble 

fundamentet i samfunnsoppbygningen og der kjødelig kjærlighet 

mellom mann og kvinne var velsignet av Gud og således legitimt 

fra kirken side. Ekteskapets oppgave var i hovedsak å avle barn.  

Aavitsland trekker frem maleriet  ”La de små barna komme til meg"9 av den anerkjente Lucas 

Cranach den eldre (1472-1553) som en viktig kilde til tolkning av den nye protestantismen og 

Luthersk antropologi. 10 Dette har hengt i Larvik kirke. 

Luther tolket Guds påbud til Adam og Eva ”Vær fruktbare og bli mange” (Gen 1,28) som mer 

enn bare et påbud, det var den gudommelige meningen med selve livet og var en 

grunnleggende naturordning som ikke kunne velges bort. 11 Barna var Livets frukt/Lebens-

Früchte og var som spede planter i Guds hage, og det var foreldrenes gudgitte oppgave å 

kultivere og passe på dem.  

1.4.1 Luthers	trestandslære	og	Hustavlen	

Luther mente at Guds orden bare kunne være tilstede i samfunnet hvis relasjonene mellom 

husstanden, staten og kirken ble forvaltet korrekt. Luthers to-regimentslære12 er godt kjent og 

den skiller mellom det religiøse og det verdslige. Men Luther fremsatte også en trestandslære 

som var et viktig element i forståelsen av samfunnsdannelsen og som grunnlag for innsikt i 

hvilke fromhetsideal som lå i samfunnsstrukturene. Det var, i følge Luther, Gud selv som 

hadde delt samfunnet inn i tre stender: ”husstanden, kirken og staten”. Slik foreldre leder 

husstanden, leder presten kirken og kongen leder sitt rike. Et funksjonsoppdelt samfunn der 
                                                
8 Lindhardt (1982) s. 114. 
9 Fra Lukas 18,15-17: De bar også spedbarna til Jesus for at han skulle røre ved dem. Da disiplene så det, ville de 
vise dem bort. Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For 
Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, 
skal ikke komme inn i det.»  
10 Aavitsland (2018) s. 59-60. 
11 Se Luthers preken om det ekteskapelige liv. 1522. WA 10, II, 265. 
12 Luther startet sin lære om de to regimenter i skriftet ”Til den kristne adel” 1520, og er ytterligere utredet i 
”Den verdslige øvrighet” 1523.  

Foto: NIKU, Oslo 
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hver stand referer til bestemte sosiale ansvarsområder, og denne 

inndelingen var uttrykk for et ønske om best mulig ivaretagelse av 

samfunnsinteresser. Luther påpekte at ordningen med de tre stenderne 

skulle understøtte og ivareta den kristne nestekjærligheten. Derfor var 

ingen stand underordnet en annen, men støttet samfunnet som 

sideordnede elementer.13 

Kjernen i trestandslæren er husstanden, og omfatter relasjonen 

mellom husfaderen og de andre medlemmene av husstanden. 

Husfaderens særlige ansvarsområde innbefatter familiens seksuelle, 

religiøse og økonomiske forhold. Husfaderen hadde plikt til å lede 

familiens fromhetsliv, og var overhode for barnas religiøse 

opplæring. Innenfor kirkestanden omfattet det forholdet mellom prest 

og menighet, samt gudstjenestefeiring og forkynnelsen av Guds ord. Det 

lå også en plikt hos menigheten til å la seg belære og til å motta sakramentene. Således ble 

religionen en stor del av hverdagens praksis og den fikk en avgjørende rolle for hele 

samfunnsstrukturen.  

Luthers hustavle14 tydeliggjorde husstandens hierarkiske system, og gav pater familias et 

særlig ansvar som husstandens religiøse autoritet. 

Gjennom Hustavlen, som utgjør siste del av Den lille Katekisme, formidlet Luther hvordan 

enhver skulle ivareta sitt liv og embete på en sann kristelig måte, og er en videreføring av de 

oppfordringer og påbud som en finner i hustavleform innenfor brevlitteraturen i Det nye 

testamentet (Ef. 5,21-6,9 og Kol. 3,18-4,1). Hustavlen var en litteraturtype som var beregnet 

som retningslinje til hjemmets daglige religionsutøvelse. Den fantes i trykkede former som 

var egnet til å henge på en av hjemmets vegger, og således tydeliggjorde viktigheten av 

overholdelse. 

 

I 1683 ble mange av Hustavlens forpliktelser innført i Christian V´s Danske lov15 og deretter i 

Norsk lov av 1687. Hustavlen ble ytterligere konkretisert og utviklet i Pontoppidans 

Katekismeforklaring fra 1737. 16 

                                                
13 Holm (2018) s. 1. 
14 Var et tillegg til Luthers Lille katekisme fra 1529. Inneholder en samling bibelsitater som er tilpasset ansvar 
og plikter for de tre stenderne prester, verdslig øvrighet og husstanden. 
15 Christian V´s Danske lov var bygd opp av seks bøker. Den sjette, Om Misgerninger, inneholdt straffeloven. 
Oppbygningen fulgte de ti bud. 
16 ”Sandhed til gudfryktighed”, full tittel var Sandhed til Gudfrygtighed, udi en eenfoldig og efter Muelighed kort 

 
Kobberstikk fra bok utgitt 1645. 
Idealbilde på husandakt. 
Fra: Det danske  kgl. Bibliotek 
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Innenfor husstanden var husbonden gitt plikt og myndighet til å holde orden innad i 

husstanden, og de andre i husstanden (hustru, barn og tjenestefolk) skulle vise ham lydighet 

og respekt. Å straffe var ikke en rett, men del av plikten til å oppdra. Autoriteten var gitt av 

Gud selv. 

Innad i husstanden var det også tre typer relasjoner med ulike karakterer; relasjonen mellom 

husbonden og hustruen skulle være både hierarkisk og likeverdig. 17 Hustruen skulle adlyde 

sin mann, men husbonden skulle også behandle henne med respekt som sin jevnbyrdige. 

Sammen hadde de autoritet over resten av husstanden.  

Forholdet mellom foreldre og barn var hierarkisk, og fremsatte barnas plikt til lydighet og 

foreldrenes plikt til å oppdra og tukte. Det var foreldrenes ansvar å lede barna på riktig vei 

gjennom livet, og barna skulle villig la seg lede. Relasjonen mellom tjenerne og husbonden 

avspeilet en gudommelig autoritetsrelasjon der autoriteten var gitt direkte fra Gud.  

Et viktig element i Hustavlens siste del er understrekingen av hvordan unge alltid skulle vise 

underdanighet ovenfor eldre. Å være underdanig og ydmyk i omgang med andre mennesker 

innenfor et nestekjærlighetsperspektiv ville bli belønnet av Gud i det neste livet.18 

1.5 Epitafiesjangeren 

Epitafier gir et visuelt innblikk i datidens fromhets- og minnekultur, og sjangeren var svært 

fremtredende og populær i Norge på 1600-tallet19. Sjangeren er en konfesjonsbestemt 

portrettfremstilling som har til hensikt å reise et fordelaktig minne over dem som avbildes. 

Som æresminne er epitafieformen betydelig eldre enn den protestantiske reformasjonen. 

Epitafier er kjent fra den klassiske antikken, og har hatt en kontinuerlig overlevering gjennom 

middelalderen. Sjangeren utviklet seg som en særpreget bildegenre med distinkte 

ikonografiske trekk, og de kan tenkes å være substitutt for katolisismens ikon- og 

helgenbilder. Ved siden av altertavlene var epitafier den viktigste bildetypen i kirkerommet, 

og var en vesentlig del av den visuelle opplevelsen i kirkerommet.20 Epitafiene var ikke 

                                                                                                                                                   
dog tilstrekkelig Forklaring over Sal. Doct. Morten Luthers Liden Catechismo, Indeholdende alt det, som den, 
der vil blive salig, har behov, at vide og giøre. Paa Kongelig allernaadigst Befalning, til almindelig Brug. Boka 
var et produkt av et bestillingsverk på ordre fra kong Christian VI som lærebok i kristendomskunnskap for 
skolen. I Danmark var den pensum frem til 1794, men i Norge var den i bruk enkelte steder frem til 1900-tallet. 
17 Utover på 1700-tallet kom det ut flere veiledningsbøker om kjærlighet og plikter innenfor ekteskapet. 
Eksempler er ”Philosophiske Anmerkninger over Forlibte Daarligheder; I Anledning af et kierligt Ægteskab 
opsatte og ugivt til et Bryllup” av F. C Eilschov, 1748 og ”Fruendtimmerets kald” fra 1682. Oversatt fra engelsk 
1764. 
18 Koefoed (2015) s. 1-2. 
19 Epitafiesjangere var på sin høyeste popularitet på midten av 1600-tallet. Avtok på 1700-tallet og var 
forsvunnet fra menighetskirkene på 1800-tallet. 
20 Aavitsland (2014) s. 126. 
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nødvendige for den lutherske trosutøvelsen, men de hadde et tydelig budskap å formidle om 

livet, døden og frelsen for den gode kristne. 21 Denne form for minneportrett hadde som 

viktigste retoriske oppgave å overbevise om den avdødes fromme sinnelag. 

Det karakteristiske motivet på epitafier i Danmark-Norge, og andre lutherske områder, var 

portrettet av et fromt ektepar eller en hel familie. Epitafiesjangeren hadde en økende 

popularitet fra omkring 1553, og Aavitsland påpeker at på 1600-tallet hadde denne typen 

familieportrett fått en sterkt konfesjonsbundet fremstillingsmåte: alltid frontalt, ofte knelende 

med foldede hender og alltid sobert og verdig kledt. Et annet viktig trekk er at familien som 

oftest retter blikket mot tilskueren, som troverdige sannhetsvitner for oppstandelsen. 

Familiens oppstilling følger mønsteret med at husbonden står til venstre med sine sønner, og 

hustruen til høyre med døtrene. Barna er som regel sortert etter alder. Det er vanlig at familien 

avbildes med fromhetsartefakter som krusifiks eller bok, og ofte er familien vevd inn i en 

bibelsk scene eller motiv. Portrettet får etter hvert større plass enn det bibelske motivet, og 

viser at sjangeren var i utvikling. 

Avdøde barn fremstilles ofte som en naturlig del av familien, og de er ofte avbildet i den 

alderen de døde.22 Rammeverkene utgjør en viktig del av epitafiets helhet, og de mest 

velstående hadde ofte svært omfattende innramming på sitt familieportrett. En 

dedikasjonsskrift, der de avbildedes navn og stand nevnes, med valgte bibelord ser ut til å ha 

vært nærmest obligatorisk for sjangeren.23 Et vanlig formular var ”Gud til ære og kirkens 

beprydelse”. 

Vanitasretorikken24 utgjør en vesentlig del av sjangerens retoriske virkemidler, og memento 

mori-symboler er vanlig også innenfor den generelle portrettkunsten på 1600-tallet. Særlig 

prestene var, allerede gjennom sitt embete, et religiøst ideal for allmuen; idealet lå i viljen og 

evnen til å kontemplere livets forgjengelighet og himmellengsel, og en stadig påminnelse om 

at døden var en forutsetning for deres fromme liv.25 

Tross tydelige rammer av retoriske og ikonografiske konvensjoner hadde også 

epitafiesjangeren mange muligheter for individuell tilpasning. 

Oppstandelsesmotivet er sentralt i sjangeren, og den portretterte familien stilte som garantister 

for at et liv i fromhet ga en sikker vei til oppstandelsen.  
                                                
21 Aavitsland (2014) s. 127. 
22 Det er ulike måter å fremstille de døde på. Særlig barn er, kledd i hvitt, holder artefakter, vender hodet i en 
annen retning, står med ryggen til, står bak de levende. 
23 Aavitsland (2014) s. 127. 
24 Latin for ”forgjengelighet”. Påminnelse om jordelivets forgjengelighet og mane til ettertanke om dødens 
visshet. Opprinnelse fra Vulgata, Fork.1,2 : Vanitas vanitatum omnia vanitas 
25 Aavitsland (2014) s. 134. 
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2 Epitafiet	etter	Maren	Opdal		

            Epitafiet fra Elverum kirke, datert 1679, er bekostet av Maren 

Opdal til minne om henne selv, hennes barn og to avdøde 

ektemenn.      

Epitafiet er omtalt i ulike fora innenfor kunst, lokalhistorie og 

kirkehistorie, men jeg finner ingen tidligere forskning på 

epitafiet.  

Det er selve maleriet som er min primærkilde, men jeg 

benytter også sekundære kilder der det foreligger. For å finne 

kilder til informasjon har jeg brukt lokalhistoriske kilder som skildringer av Elverum på 1500-

1700-tallet og andre historiske nedtegnelser som kan kaste lys over menneskene og stedene. 

En viktig kilde er S. H Finne-Grønns nedtegnelser i hans bygdebeskrivelse av Elverum fra 

1921. Ut fra kildelisten henter han mye fra Riksarkiv og Statsarkiv, men mye antas å være  

nedtegnelse av gammel lokal allmennkunnskap. 

2.1 Datering	

Det observeres en viss enighet blant kildene om epitafiets 

datering. Henrik Grevenor26 gjorde et grundig arbeid innenfor 

norsk barokk portrettkunst, og skriver at det finnes overmåte få 

portretter som med sikkerhet kan henføres til en bestemt maler i 

hele dette århundret (1600). Grevenor påpeker at den Østlandske 

portrettkunst har verker av særlig høy kunstnerisk kvalitet, da 

særlig fra andre halvdel av 1600. Epitafiet etter Maren Opdal 

trekkes frem som et utsøkt eksemplar av høy kvalitet . Den høye 

kunstneriske kvaliteten hentyder at det er en anerkjent kunstner, 

og Grevenor trekker frem trøndermaleren Peter Andersen Lilje som en sentral maler i 

perioden ca. 1671-1711.  Grevenor daterer epitafiet i hovedsak ut fra årstallet som står med 

gullskrift på Hr. Christopher Hammers salmebok: ”Anno 1679. Ætatis suæ 40”.27  

Det er også en mulighet for at det er Marens alder det refereres til, ettersom det er hun som er 
                                                
26 Henrik Grevenor (1896-1937) er en anerkjent kunsthistoriker. Knyttet til Norsk folkemuseum fra 1918. 
Konservator og doktorgrad i Norsk malerkunst under renessanse og barokk 1550-1700. Han jobbet mye med 
norsk folkekunst fra landet.  
27 Grevenor (1925) s. 9. Æstatis suæ betyr ”I sin alders”. 

 Epitafiet 2018 



	 	  

18 

oppdragsgiver og bekoster. Marens fødselsår er usikkert i følge de kilder jeg har tilgang til, og 

således er det ikke mulig å verifisere denne påstanden. 

 I følge Norsk Kunstnerleksikon dateres det til 1679/1681, og skal være fra samme periode 

som maleren Peter Anderssønn Lillie hadde annet stafferingsarbeid i Elverum kirke.28 I Stian 

Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953)29 sin bok om Elverum fra 1921, finner vi en inventarliste 

for Elverum kirke som i hovedsak nevner gjenstander med særlig historisk verdi. Maleriet er i 

inventarlisten over de gjenstander som ble overført fra den gamle kirken av presten Leigh i 

1738.30 Finne-Grønn påpeker også at den avbildede salmebokens datering stemmer overens 

med at epitafiet ble utført da Hr. Hammer var i sitt førtiende år (Atatis suæ 40). Hammer er 

oppgitt født i 1639.31 

Det ser ut til at historiske kilder støtter dateringen som er anført på Hr. Hammers salmebok. 

2.2 Maren	Opdal	(ca.	1640-	21.11.1686)	

Maren Opdal fremstår i kildene som en 

velstående og rakrygget kvinne. Gjennom sitt 

egendefinerte ettermæle fremstår hun med 

styrke og verdighet, og som et tydelig 

fromhetsideal til etterfølgelse.  

Hun var av geistlig slekt, og hun giftet seg 

standsmessig 14.10.1661 med sogneprest Jens 

Alexandersen Borch (1634-6.8.1670) i 

Elverum.  

Maren Andersdatter Opdal vokste opp på 

                                                
28 Østby (1983) s. 762. 
29 Stian Herlofsen Finne-Grønn er en anerkjent genealog, arkivar og ekspert på ikonografi. Han dokumenterte 
mye lokal historie; både slektsforskning og innsamling av materiale i bygdebøker. 
30 Elverums første kirke var liten, og i følge mål fra utgravninger sommeren 1906 målte grunnmuren en bredde 
på 8 m. Kirken nevnes i forbindelse med Den nordiske syvårskrigen (1563-1570) da svenskene i 1563 hadde 
plyndret kirken for all verdi. Det sto også et kapell kalt ”Hellig Torloffs kapell” etter Torleiv Breidskjegg som 
ble drept i 1191. Når Hr. Jens Borch startet sitt embete i Elverum i 1661 skal den gamle kirken ha vært i svært 
dårlig forfatning. En besiktigelse av bygget datert 15.9.1660 oppgir at Messeserk fandtes ikke, og messehagelen 
var saa fillet at den velanstændigvis ikke kunde bruges længer. Det manglet alterklede og alterduk, lysestaker og 
kirkeklokken var ringet i stykker. Også bygget var i elendig forfatning; loftet i vaabenhuset var faldefærdigt. 
Ved neste besiktigelse 19. mai 1665 var tilstanden forverret: Taarnet befandtes nu ”ganske brøstfældig og af 
alder udygtig”, ligeså den vestlige 2/3 del af kirken. Det anbefales et større bygningsarbeid kalkulert til 800 rdl. 
Det ble allikevel bare utført enkle reparasjoner, og stadige flikkinger satt bygget i nogenlunde brukbar stand. 
Kirken var ennå i bruk i 70 år til. 
Sogneprest Morten Leigh ankom Elverum ved juletid 1729 og fant en forfallen sognekirke: Nedbøren brød 
igjennom tag og vinduer, saa snefonner dækkede gulvet. Al inredning, selv stolestaderne, var i filler. 
31 Finne-Grønn (1921) s. 96. 

Foto: Henrik Grevenor 1925. 
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Oppdal med foreldrene Andreas Roaldsen Blich (1609-1662) og Lucie Eriksdatter Blix 

(1604-?) sammen med 9 søsken (Se epitafium i Appendiks 6.2.). Om Hr. Jens Borch skriver 

Finne-Grønn at han overtok embetet etter sin far, sogneprest Hr. Alexander Clausen Borch 

(1596-september 1661) i 1661. Maren og Jens fikk to sønner som levde opp: Anders Borch 

(1667-1733) og Alexander Borch (1668-1725).32 Ut fra epitafiet ser vi at det er avbildet tre 

sønner ved Hr. Borch, hvorav den ene er en sønn som døde som barn. Han er markert med en 

hodeskalle i hendene. 

Hr. Borch døde 6. august 1670, og Maren får presteenkestatus ettersom ektemannen dør i 

embetet. Det var en rekke konflikter på 1500- og 1600-tallet knyttet til presteenkenes 

underholdning, og etter Kirkeordinansen 1539 var hun sikret bolig og underholdning i ett år. 

Presteenkene fikk også mulighet til å overta en av prestebordsgodsets (lat. mensa pastoris) 

gårder gjennom  Kongelig forordning / Åpent brev av 29.8.1648. Forordningen for enkesetet 

ga enken bruksrett og skatte- og tiendefrihet etter at nådensåret var over. Åbotsplikten på 

enkeseter tillå sognepresten, og presteenkene ble ofte en byrde for den nye sognepresten. En 

løsning på dette kunne være at den nye sognepresten giftet seg med enken, og slike 

oppfordringer til giftemål er kjent fra 1600-tallet.33 

Hvor Maren oppholder seg i året etter den første ektemannens død fremgår ikke av noen 

kilder, men det er tenkelig at hun satt i enkesete. Det kan anses som svært sannsynlig at 

enkesetet var en byrde for den nye sognepresten Hr. Christopher Hammer (1639-28.11.1688), 

og at han løste problemet ved å inngå ekteskap med presteenken Maren. Hr. Hammer var 

sønn av fogden i Hedmark og Østerdalen Knut Andersen Hammer og Maren Hals.  

Finne-Grønn skriver at han var dog en meget velstaaende, for ikke at sige rig mand. Som 

prest var han en dygtig mand, men et hidsigt sind og en kraftig næve. Han satte megen pris 
                                                
32 Informasjon hentet fra Finne-Grønn (1921) s. 107, fra arkivverket og fra Dahl (2000) s. 261:   
 Anders Borch: f. 4.5.1667. Magister. Student 1685, kapellan 1693- og i 1700  slottsprest på Akershus. 
Døde på Akershus 27.12.1733. Alexander Borch: f. 10.11.1668. Student 1685. Kapellan i Akerø 1695-,  
sogneprest fra 1696 og prost fra 1723 frem til sin død 15.6.1725. 
Sønnen Hans skrev: 
 1725 15 Juni døde Hr. Alex Borch p Næssets Præstegaard kl.2 omtr. Om Morgenen paa Sengen. Han 
befandt sig vel tilforn noget upasselig, men dog ei sygere, end at han agtede Dagen næstefter at visitere i et af 
Annexerne. Hans Dødstilfælde var udetvivl et Stikflod. 
Hans sidste Arbeide var at læse paa den Disposition eller Tale, som han tænkte samme Dag at bruge i Kirken. I 
den anden Haand holdt han sit Perspektivglas. 
Hans Lig blev hjemført til Akerøen. 
Begge brødrene var gift og etterlot seg descendenter. 
33 Spørsmålet om håndtering av presteenker utløste en rekke konflikter, og det ble gjort en rekke vedtak. I 
Kirkeordinansen av 1539 ble det innført et ”Nådens år”  hvor enkene hadde rett til embetsinntekst i ett år etter 
ektemannens død. Det var ikke uvanlig at den nye sognepresten hadde forsørgeransvar ovenfor presteenken. 
Dette førte selvsagt til misnøye fra de nytilsatte prestene. ”Nådens år” ble videreført i Christian V´s lov a 1687, 
men ble opphevet ved lov  17.6.1869. 
Mange steder var presteenkene et ”problem”, og de var en byrde for den nye sognepresten.  
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paa denne verdens materielle goder, hvorfor han ogsaa var en udmerket selskabsmand og 

fortrnlig vert.34  

Den 21. juli 1671 fikk Hr. Hammer bevilgning på hjemmevielse uten lysning og trolovelse 

med sin forgjenger Hr. Jens Borchs enke: Maren Opdal. Ekteskapsinngåelsen fremstår som en 

ren formalitet, og mest sannsynlig ble den arrangert av praktiske årsaker. En kan tenke at 

Maren allerede var ”tilgjengelig” og Hr. Hammer måtte uansett sørge for hennes livsopphold. 

Etter som han ikke fremstår som en sympatisk mann var det kanskje en enkel løsning, og hans 

vellyst for materielle goder og selskaper ga ham kanskje økonomiske utfordringer. For Maren 

kan en tenke at ekteskapstilbudet innebar trygghet for fremtiden, og en oppreisning tilbake til 

prestefruetittelen som innebar ny respekt og verdighet. 

Fem av deres barn levde opp: Lucie Hammer, Jens Hammer (1676-1730), Johanne Hammer, 

Abigael Hammer, Maren Hammer ( ?-1725).35 

Epitafiet bekrefter antall barn. Det er totalt avbildet syv barn tilhørende Maren og Hr. 

Hammer. Det er en pike og en gutt som holder dødninghoder i hendene -et typisk memento 

mori-symbol. Dette indikerer at de er døde. 

Det er gjennomgående i alle kilder at fødselsdato sjelden er angitt. Datoen for vedkomnes død 

er derimot ofte oppgitt, og det kan også ligge tilleggsinformasjon om selve dagen, dødsårsak 

eller en enkel oppsummering av dødsforløpet. I Luthersk tradisjon forteller dødsforløpet noe 

om den avdødes rettroenhet, og en rolig død bekreftet at avdøde var rettroende og kom til 

himmelen. Den avdøde ble presentert som et forbilde for en fast og utholdende tro, i sitt kall 

inntil døden. 

2.3 	Maleren	Peter	Andersønn	Lillie	(ca.	167136-	12.6.1711)	

Flere kunstområder manglet lenge i Norge etter reformasjonen, og et eksempel er  

portrettkunsten. Etterreformatorisk minnekultur hadde et tydelig fokus på individet, og 

etterspørselen etter portrettmalere var stor i denne perioden. 

 

                                                
34 Finne-Grønn (1921) s. 107. 
35 Informasjon hentet fra Finne-Grønn (1921) s. 107 og fra arkivverket: 
Lucie Hammer: gift med prokurator Andreas Tollund, begge i live i 1725. 
Jens Hammer: f. 30.4.1676. Student 1696, attestas 1700, informator på Bragernes, kapellan ved Slottskirken 
1707, sogneprest i Fet fra 1725 til sin død 11.2.1730. 
Johanne Hammer: gift med forvalter Hans Knutsen Ullern på Eidsfos verk. Begge i live i 1725. 
Abigael Hammer: gift med brygger Niels Andersen Steen i København. To etterlatte sønner i 1725: Christopher 
og Fredrik Hammersteen. 
Maren Hammer: døde ugift 15.1.1725 på Ulven i Ringsaker. 
36 Grevenor (1925) s. 7. 
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Det skal være kontrafeier Peter Andersen Lillie, også 

kjent som Petter/Peder/Petter Kontrafeier/Lilje, som har 

malt epitafiet. Samtlige skriftlige kilder omtaler Lillie 

som kunstneren bak epitafiet etter Maren Opdal. Dette 

stemmer overens med andre tidsvitner som forteller at 

Lillie utførte ulike malearbeider i dette området i den 

aktuelle tidsperioden. Malestil og kunstnerisk uttrykk 

harmonerer med Lillies biografi. 

I følge Norsk kunstnerleksikon var Lillie datidens mest 

produktive trøndermaler, og ble en av de flittigste 

malerne innenfor kirkemalerier.  Henrik Grevenor 

fremhever at Lillie syntes å ha hatt en stilling som 

nærmer seg den privilegerte kunstners.37 

Nøyaktig fødselsår og fødested er ukjent, men han blir  

første gang omtalt i 1671 i forbindelse med sine  første 

kjente arbeider på Røros (1671-1673).38 39 Enkelte 

kilder mener han muligens kom fra Hälsingland i Sverige, 40 men andre mener at han var sønn 

av Trondheimsmaleren Anders Maler (virksom i Trondheim 1618-19).41 

Lillie var en produktiv maler, og en kan finne malerier av ham fra Elverum i sør, gjennom 

Østerdalen, Møre og Romsdal, Trøndelagsfylkene til Kvænangen i Troms.42 

Han kan ha vært i Elverum i perioden rundt ca. 1679/168143 og tilbake igjen ca. 1697. I første 

periode malte han epitafiet etter Maren Opdal, samt andre stafferingsarbeider i kirken. I andre 

periode (1697) skal han, i følge Norsk kunstnerleksikon, ha malt et epitafium over ukjent 

prestepar til Elverum kirke. I korrespondanse med konservator ved Glomdalsmuseet, Jorunn 

E. Gunnestad opplyser hun om at det er et epitafium i deres arkiver som er attributtert Lillie. 

Det er datert 169944, og er således fra hans andre periode i Elverum.  

                                                
37 Vingelsgaard (2004) s. 64. 
38 Østby (1983) s. 761. 
39 Røros kirke ble i perioden 1671-1673 staffert og forsynt med ”Historrier udi Contrafei”. Lillie utførte også 
ulike portretter i denne perioden. Han var gift med berette Andersdatter som døde i 1693. Tok borgerskap i 
Trondeheim 1685. 
40 Østby (1983) s. 761. 
41 Reitan (2009) s. 1. 
42 Østby (1983) s. 761. 
43 Grevenor skriver på s. 26: Det fortelles i regnskapene over Elverum kirke at ”en Maller af trunhiemb” har 
staffert i kirken i 1881. 
44 I dedikasjonsteksten står det: ”Selv til ære kirken til Zirat, haver den Erlige Mand Erik Enersen Digre,og hans 
hustru Ingebor Olsdatter foræret dette Taffle , Ao 1699.” 

Foto: Glomdalsmuseet. Epitafium. Lillie 1699. 
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Som kunstner videreførte han45 etter hvert trønderstilen slik den var utviklet av Seth Bogarth 

(ca. 1610-april 1682), en stil som hadde et forenklet formspråk som medvirket til et 

koloristisk aktivt og slagkraftig bilde. Typiske trekk i Lillies kunst er salmebøker som 

artefakt, og portrettene har klare karaktertegninger utført i en omhyggelig malemåte46. Farge- 

og valørovergang var ofte mindre kontrasterende enn i typisk trøndersk barokkmaleri. 

Prestene var ofte avtegnet med halvlangt hår i lokker over kragen.47 Grevenor skriver om 

Lillies malearbeider i Elverum kirke at ”de langt fra er nybegynnerarbeider, og at de er 

fremstillt med rutine i en tørr og temmelig hård maner. Nogen ledighet eller eleganse har de 

så visst ikke for meget av, men detaljene er distinkte, farvene klare og sterke iallfall på 

epitafiet, og hovedpersonenes ansikter er gjengitt med en viss djerv karakteristikk”.48 

Epitafiet etter Maren Opdal fremheves av samtlige kilder som å være et av høydepunktene i 

Lillies rikholdige produksjon. 

2.4 Epitafiet		

 
Epitafiet har en enkel fargepalett og er malt på strie49 oppspent på treramme. Finne-Grønn 

oppgir målene til å være 2 m langt og 2,20 m høyt,50 mens mine egne 

målinger fra april 2018 er 165 cm langt og 180 cm høyt. Dette avviket i 

målene er interessant, og jeg tenker at det kan indikere at epitafiet 

tidligere har hatt en omramming som ikke eksisterer i dag. Det har ikke 

lykkes meg å finne kilder til ytterligere beskrivelser eller avbildninger av 

epitafiet som kan bekrefte eller avkrefte en slik eventuell 

innramming. Argumentasjon for at det kan ha eksistert en ramme er 

mange. Innenfor sjangeren epitafieportrett utgjør omrammingen en 

vesentlig del av den visuelle formidlingen, og en dedikasjonsskrift der de avbildedes navn og 

stand nevnes, ofte sammen med velvalgte bibelord, ser ut til å ha vært obligatorisk for 

                                                
45 Andre som videreførte denne stilen: Barak Bogarth., Gustav A. Lillie og Hans R. Haard. 
46 Lillies portretter var av vekslende kvalitet; de beste viser slående menneskeskildringer og staselig verdighet, 
mens andre bærer preg av å være masseprodusert. Grunnmaleriet var da utført i Lillies verksted, og deretter tatt 
med og påført hode og ansikt hos oppdragsgiver. 
47 Østby (1983) s. 762. 
48 Grevenor (1925) s. 28. 
49 I følge Glomdalsmuseets inventarliste, ført av Helge Væringsaasen, har de flere epitafier og bilder fra samme 
periode. Samtlige er malt på strie/ fin strie eller på fjøl. 
50 Finne-Grønn (1921) s. 96. 

Fra Trysil kirke. Malt av Lillie. 
Enkel svart omramming. 
Foto: Veronika Johnsen 
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sjangeren.51Andre malerier, utført av samme maler innenfor samme tidsperiode og geografisk 

område, har en enkel svart omramming.52 Ut fra avvikene i målene vil det kunne indikere en 

ramme som var 35 cm på langsiden og 40 cm i høyden, noe som er sannsynlige mål ut fra 

dimensjon på andre rammeverk av samme maler. På maleriets ytterkanter kan en se svake 

konturer av rette linjer som kan være avtrykk av tidligere rammeverk. Det kan også tenkes at 

epitafiet ble utsatt for påkjenninger i tiden det hang i den gamle kirken. Ut 

fra nedtegnelser om kirkebyggets dårlige forfatning, med taklekkasjer og 

ødelagte vinduer, kan en anta at maleriet ble medtatt av fukt og store 

temperaturforandringer. En kan således tenke at rammen ble ødelagt og at 

den etter hvert ble fjernet. Elverum kirke har vært gjennom flere ulike 

oppussings- og restaureringsfaser, og Nygård-Nilssen skriver at alt 

utskåret eller malt interiør ble fjernet i 1878/1879, etter datidens ideal. I 

1913 leser vi at en del av det gamle interiøret fantes i kirkens sakristi eller 

på loftet, og i den store restaureringen i 1932 ble gammelt interiør 

tilbakeført i rommet.53 

Epitafiet henger i dag i kirkens sakristi, og ut i fra historiske opptegnelser 

kan det se ut som om at det har hengt der i 150 år. Sakristiet er lite og det er minimalt med 

veggplass, og ut fra praktiske hensyn kan det tenkes at en omfangsrik omramming ikke fikk 

plass på den veggplassen som sto til rådighet. 

Maleriet er i seg selv malt helt ut til kantene, så det er estetisk ikke noe som tilsier at maleriet 

ikke også kan være tenkt uten ramme. 

 

Selve portrettmaleriet er fremhevet i et sirkulært bildefelt på en kvadratisk matt sort bakgrunn. 

Oppe til venstre ses et sort draperi i et blankt materiale. Det er festet i toppen og dratt til side, 

mot venstre. Bak forhenget ses en diffus blek  sort bakgrunn, og det skimtes konturer av 

arkitektoniske elementer i lysere farge. 

Portrettet viser Maren Opdal med sine to ektemenn, samt deres 10 barn. Oppdragsgiveren 

Maren er gitt et særlig fokus innad i portrettets oppbygning, og hun er den som er opplyst i 

maleriets ellers mørke karakter. De følger tradisjonell oppstilling: Ektemenn står til venstre 

                                                
51 Aavitsland (2014) s. 127. 
52 Trysil kirke: Et gammelt alterbilde av Nattverden. Malt siste halvdel av 1600. 
Elverum kirke: Maleri av kaptein Franz Willhelm von Volkersahm. Finne-Grønn oppgir målene til 2,20 m høyt 
og 1,40 m bredt. Rammen beskrives som enkel og sort, med forgyllet skrift på over- og understykket 
(dedikasjonsskrift). Rammens hjørner har smukke, malte guld-dekorationer. Årstallet 1678 er malt på lerretet.   
53 Nygård-Nilssen (1938) s. 168-171. 

Fra Elverum 
kirke. Svart 
ramme med 
gulldekorasjon. 
Foto: V. Johnsen 
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med sine sønner, og hustruen til høyre sammen med sine døtre. Barna er sortert etter alder.54 
55 

Ut fra fødselsår og oppstilling fremsetter jeg følgende navneangivelse: 

Fra venstre:  

                                                  Hr. Jens Borch og Hr. Christopher Hammer    

Barn:     De tre foran Borch fra venstre:   Anders Borch, Alexander Borch og et dødt guttebarn  

Barn:     De to foran Hammer fra venstre: Jens Hammer og et dødt guttebarn. 
 

                                                  Maren Opdal 

 Barn: Fra høyere/størst-minst: Lucie Hammer, Johanne Hammer, Abigael Hammer,  

                                                  Maren Hammer og et dødt pikebarn.56 

Blikket er fast og alvorlig rettet mot den som beskuer bildet, og de fremstår som troverdige 

sannhetsvitner over at oppstandelsestroen er sann. Blikkene til avdøde, de som holder 

hodeskaller, er noe annerledes enn de levendes. Blikkene til de avdøde er rettet en annen vei, 

og de ser ikke så direkte på beskueren. De har et vennligere og saligere blikk, men fortsatt 

preget av alvor. De ser mer drømmende ut og de har et annet blikkfang, utenfor maleriet.   

Oppstillingen er tydelig stilisert og enkelte holder symbolske gjenstander i hendene. Guttene 

løfter høyre hånd med et tydelig pinsettgrep på tommel og pekefinger. Det er bare de avdøde 

som holder hodeskaller i hånden, ellers er grepet tomt. Pikene holder sin venstre arm opp med 

samme pinsettgrep, men alle har de noe i hånden. De avdøde har hodeskaller, mens de 

levende har forgjengelige blomster eller en vifte i hånden. Maren selv og datteren Lucie har 

begge en hvit rose, Maren har en blomsteroppsats/bukett og Johanne har en vifte. 

 

Familien er sobert og verdig kledd, og en kan anta at de alle har på sine fineste søndagsklær. 

Maren og døtrene er kledd i tidsriktige kjoler innenfor den puritanske klesmoten, mens de to 

ektemennene er kledd i klassisk embetsdrakt med pipekrage.57 Guttene er kledd i lang svart 

                                                
54 Aavitsland (2014) s. 127. 
55 En forklaring på denne oppstillingen er: 
I vanlig fremstilling av korsfestelsen er Maria avbildet på venstre side av korsets fot, mens Johannes er avbildet 
på høyre side. Derfor var det vanlig i menigheten av kvinnene satt på nordsiden, og mennene satt på sørsiden slik 
at blikket var rettet mot korset/alteret. Kirkebygget var tradisjonelt vendt mot øst. Epitafiets portrettering er 
således speilvendt, og de har ansiktet vendt mot korset som er på beskuerens plass. 
56 Dette er mitt eget resonnement: De tre minste pikene er noe vanskelig å plassere fordi det kan se ut som om 
Abigaels hodeskalle kan være malt inn på et senere tidspunkt. Finne-Grønn s. 107 sier at Abigael hadde etterlatt 
seg to sønner i 1725. Dette indikerer at hun døde tidlig. Barn nummer to med Hr. Hammer, Jens Hammer, er 
oppgitt født i 1676. Abigael er barn nummer 4 i rekken, og med hyppige barnefødsler kan det tenkes at hun ble 
født i 1679, og ble derfor malt  som levende. Hodeskallen hun holder i hånda er også noe ulik de andre malte 
hodeskallene, noe som kan indikere at den kan være redigert inn på et senere tidspunkt. Se appendiks 6.5. 
57 Pipekragen var vanlig mote for den europeiske overklassen frem til ca. 1650. I Norge  var dette embetsdrakt 
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drakt med utoverliggende hvit krage. 

Kjolene er, i samsvar med tradisjonen, sorte og beskjedne. På forkleet, ermene og på brystet 

er det understoff av rustrød med hvitt gjennomsiktig stoff, antagelig knipling58, over. De har 

alle svarte bånd med sløyfe på ermene. Slike detaljer ble tilført klesdrakten ut fra kvinnenes 

status.  

Pikene har alle oppsatt hår, og Lucie har en flette ned mot pannen. Maren har hodeplagg og 

har tildekket hår slik det var sømmelig for en gift kvinne på den tiden.59 

Hr. Borch og Hr. Hammer har tidsriktige frisyrer. Håret er krøllet/bølget og går ned til 

piprkragen. Det er kjemmet til side i en midtskill, og kan minne om parykkene som blir mote i 

Europa fra 1660. De har karakteristisk flippskjegg etter spansk moteideal. Guttene følger 

samme ideal med midtskill og bølget hår. Hårlengden varierer etter barnas alder, og de eldste 

guttene har lengre hår enn sine yngre søsken. 

 

Maren og Lucie har begge gullkjede rundt halsen, og Maren har i tillegg en gullring på 

venstre pekefinger. Gull er det edleste metallet og et symbol for ekte og sann kjærlighet. 

Gullsmykkene symboliserer status og velstand, og således posisjonerer familien som 

velstående og/eller betydningsfulle.  

Hr. Christopher Hammer holder en bok foran seg, med høyre pekefinger plassert inn mellom 

permene. I Finne-Grønns nedtegnelser står det at det er en 

salmebok,60 61 med gullfarge på inskripsjon og på lesearkene 

mellom permene. Bøker spilte en sentral rolle innenfor luthersk 

fromhetskultur, og ble tatt inn i kunsten som symbol på luthersk 

fromhet. På 1600-tallet skulle fromme kvinner og menn gjerne eie 

sin egen bønne- eller salmebok, og denne skulle de helst ha med 

seg over alt. Det kan tenkes at den fysiske boken har overtatt funksjoner som å være 

                                                                                                                                                   
for protestantiske prester frem til 1980. Danmark har den ennå. 
58 Kniplinger spilte en sentral rolle i europeisk mote på 1500- og 1600-tallet. Å kle seg med kniplinger var et 
statussymbol fra 1500 til 1700. Det var svært tidkrevende og således svært kostbart. 
59 Fra 1625-1650 endre moten seg i Europa, og gifte kvinner skulle ha håret oppsatt i knute i nakken. Kvinner 
med høy status kunne også gå med utslått hår. Denne moten hadde ikke nådd Elverum i 1679. 
60 Finne-Grønn (1921) s. 96. 
61 En hel bibelutgave var uvanlig på 1600-tallet fordi de var veldig kostbare, og de fleste Bibelutgaver var i et 
stort format. Salmebøker derimot var langt mer vanlig, de hadde hendigere størrelse og inneholdt også 
evangelietekster og bønner til bruk i gudstjenesten og hjemme. I løpet av 1600-tallet  utkom det også flere typer 
bønnebøker, og oppbyggelses-litteratur som uttrykte en særlig botsfromhet. Særlig var den tyske Johann Arndts 
”Vier Bücher vom wahren Christentum-1605-1609” populær innenfor dansk åndsliv. I Norge var Heinrich 
Müllers huspostille ”Aandelige Sparetimer eller 300 Huus oc Bord-Aandacter-” (til norsk i 1667-1669) mye 
benyttet. (Aarflot, 1967 s. 49-54). 
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beskyttende slik relikvier og hellige symboler var i katolsk tid. Maren holder et gullfarget 

krusifiks i høyre hånd, og artefaktene utgjør således sentrum i maleriet. Krusifikset62 ble ofte 

benyttet i private andakter.  

Barna fremstår som kopier av sine foreldre; som voksne i klesdrakt og holdning. Allikevel har 

maleren tillagt dem barnslige trekk som runde kinn, rosa lepper og et uskyldig og mildt 

ansiktsuttrykk. 

Fremstillingen utgjør en sterk fromhetssymbolikk som indikerer et fromt familieliv i tråd med 

den protestantiske læren.  

  

Fargepaletten i seg selv kan også ses som en underliggende symbolformidling som tydelig 

gjenspeiler fromhetsidealet. Sort er den sterke sorgs farge, rødt er blodets, ildens og 

kjærlighetens, og hvitt symboliserer renhet og kyskhet. 

 

I Elverum kirkes sakristi henger et håndskrevet papir i ramme (Se appendiks 6.3) som 

bekrefter at epitafiet ble oppusset i 1836 i forbindelse med den nye kirkens 100-års- 

jubileum.63 Det står følgende: 

 

Aar 1836 i Juli Maaned blev af  
Kirkeværgerne Hr. Premier-Lieutnant 

Øvergaard og Peder Helgesen Bæk 
Foranstaltet en Jubel-Renselse 
I Elverum Kirke som da havde 

Staaet i hundrede, eet hundrede Aar. 
Ved denne Lelighed blev ogsaa nedtaget og oppudset dette Male 

rie, der efter Kaldsbogens Udvi- 
sende skal forestille Sognepreæst Jens 

Borch, der døde 1670, og hans Hustrue Maren Opdal, der efter sin første 
Mands Død blev gift med den føl- 

gende Sognepræst Hr. Christopher Knudsen Hammer, der blev ordineret 
1670 og døde 1688. Denne Person er 
det sandsynlig som paa Maleriet fore 
stilles at staae Konen nærmest. Den 

ne Præstekones med begge disse Mænd 
avlede Børn findes ogsaa malede 

paa denne Tavle. 
 

Elverum Præstegaard den 7de Juli 1836. Stenersen, Sognepræst. 

 

                                                
62 Krusifikset var i utgangspunktet et katolsk symbol, men dette symbolet ble ikke rammet av reformasjonen. 
63 Jubileet er regnet ut fra det året det nye kirkebygget fikk tak (1736), og ikke etter innvielsesåret (1738). 
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Dette bekrefter at maleriet er oppusset, og er 

således ikke i original stand. Ved nærmere 

ettersyn er denne oppussingen svært tydelig og 

det forklarer hvorfor maleriet i dag fremstår som 

på-klattet. Jeg finner ingen indikasjoner på at på 

det da er gjort endringer i motivet, men at fargene 

er frisket opp ved overmaling. 

2.5 Konklusjon		

Epitafiet etter Maren Opdal er et tydelig uttrykk for de generelle fromhetsidealene som var 

førende i samfunnet på 1600-tallet, men åpner også opp for særlig innsikt i en kvinnes 

forståelse av disse.  

At det er Maren selv som fremkommer å være oppdragsgiver anses å være særlig interessant i 

en historisk kontekst der fromhetsidealene er dominerende representert av mannlige prester 

som gjennom sitt embete fremstår med et fromt sinnelag. Både utforming og fargepallett gir 

epitafiet et høytidelig og sobert uttrykk som også er med på å understøtte maleriets budskap. 

Maren oppfyller samtidens fromhetsidealer, og fremstår i kildene som en sterk og verdig 

kvinne. Hun er av geistlig slekt, og hun gifter seg også inn i embetsstanden selv. Det er et 

fromhetsideal i seg selv å være prestefrue, et ideal som ble satt på prøve under hennes år som 

presteenke.  

Hun etterfølger samtidens fromhetsidealer ved å ha gjennomført sine ekteskapelige plikter, 

noe hennes totalt 10 avlede barn er et tydelig bevis for. Familien har også fulgt opp sin 

gudgitte plikt til å passe på barna, og de fremstår som velfødde og pyntet med dyre klær og 

smykker. 

Innenfor trestandslæren representerer hun et dobbelt fromhetskrav. Ved å være prestefrue 

innenfor det kirkelige embete hadde hun et medansvar, sammen med sin ektemann, og 

fremstå som gode ledere for menigheten. Men hun var også selv en del av menigheten med 

det ansvar det lå i plikten til å la seg belære og motta sakramentene. 

Hustavlefromheten kommer til uttrykk ved at hun viser hvordan hun ivaretar sitt liv og 

embete på en sann kristelig måte. Kildene fremhever Marens tålmodighet og utholdenhet til 

sine forpliktelser i husstanden, og som lydig mot sin ektemann trass i at Finne-Grønn 

fremsetter Hr. Hammer som en mindre tiltalende og lite sympatisk mann. Gjennom den 
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kunstneriske fremstillingen viser hun at hun har kunnskap om, og erkjennelse av, livets 

forgjengelighet. Denne kunnskapen underbygger også fromhetsidealet. 

Epitafiet viser sjangerens ikonografiske trekk på en tydelig måte, og det fremstår som 

overbevisende i formidlingen av avbildedes fromme sinnelag. 

 

Epitafiet etter Maren Opdal er vakkert, og gjennom sin tidsriktige fremstilling gir det et 

direkte vindu inn i hennes dagligliv og det fromhetsliv som formet henne.  

Marens livshistorie kan på mange måter leses inn i en større sosial kontekst som er 

anerkjennende for epitafiets fremstilling. Dette kvinneminnet fra indre Østlandet er ikke 

spesielt stedegent, men representerer en bredere dansk-norsk minnekultur. Et annet 

kvinneminne finner vi på Vestlandet, representert ved poeten Dorothe Engelbretsdatter.  

Hun benytter  salmeformen for å fremme sitt eget ettermæle, med  sterke poetiske bilder 

ikledd en melodisk fremstilling. Hun står innenfor den barokke salmediktningen  innenfor sin 

egen samtid, men samtidig tilfører hun noe feminint og vevert i forhold til sine mannlige 

kollegaer. 
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3 Tekster	av	Dorothe	Engelbretsdatter	

3.1 Barokk	salmedikting	i	Danmark-Norge	

På slutten av 1600-tallet var lesekunsten stadig mer utbredt, og salmebøker ble etter hvert like 

populære som Bibelen selv. Markedet for religiøs dikting og salmer var nesten umettelig, og 

Dorothe var et viktig bidrag inn i sin egen samtid.  

Den dansk-norske litteraturen var på 1600-tallet inne i en utviklingsperiode, og det var nye 

idéstrømninger ute i Europa. Diktekunsten fikk en ny frihet utenfor latinens og religionens 

tvang. I Danmark-Norge blir dette første tydelig gjennom Anders Arrebos (1587-1637) 

diktning. På morsmål skriver han inn i det dansk-norske åndslivet, og sjangeren avløser etter 

hvert den gamle folkediktningen. Nye teorier og mønstre lå til grunn for den religiøse 

diktningen, noe som også førte til en litterær smaksendring.64  

Også hustavlefromheten kom særlig til uttrykk gjennom salmediktningen, og ettersom 

religion og stat var tett bundet sammen ble salmene en formidlingskanal for den lutherske 

fromhetskulturen. I salmediktningen fikk den inderlige fromheten også et poetisk uttrykk, 

som ble ytterligere forsterket gjennom tonsetting. 

 

Salmediktningens tema er ofte preget av en herliggjøring av fortid og fremtid, sett igjennom 

en samtid preget av mye ulykke og død. Fremtiden, enten her eller i himmelen, blir satt i en 

særlig glans. Bibelske og dogmatiske skrifter ble ofte satt opp i rimform, eller diktet inn i 

annen poesi. Salmene har tydelig pønitense-tema med tale om gråt, tårer, bønn, Guds nåde, 

soning og forsoning, himmelsk herlighet og verdens ende, og om Satans og dødens makt. De 

kan også ha en mer positiv holdning som priser tryggheten i Guds varetekt og 

kjærlighetsforholdet til Kristus. Det er i hovedsak den formelle og stilistiske siden ved 

diktningen som representerer en ny kunststil, og som således gir temaene en ny dimensjon. 

Den danske litteraturforskeren Vilhelm Andersen (1864-1953) omtalte den barokke 

fremstillingen som ”den ziirlige Stiil”, og påpekte dens utsmykkede og forgylte stil. 65 

Budskapet ble ikke formidlet direkte, men gjennom snirklete omskrivninger og en særlig bruk 

av metaforer. Uttrykket er ofte kraftfullt og svulmende, og benytter drastiske virkemidler for å 

formidle et budskap. Tekstene er ruvende og massive gjennom den voldsomme bruken av 

                                                
64 Kvalbein (1970) s. 18-19. 
65 Kvalbein (1970) s. 21. 
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retoriske virkemidler; som bruk av paralleller, kontraster, metaforer, allitterasjon, anaforer, 

epiteter, allusjoner, allegorier og bruk av lange sammensatte ord. Verseteknikken, med bruk 

av nye metriske prinsipp, var verdsatt og gjorde tekstene enkle å huske. Målet for både 

retorikk og diktning var i hovedsak å overtale leseren ved å appellere til fornuft, følelser og 

vilje. 

 

Den barokke skrivestilen og dens uttrykksform har ikke klart å holde på populariteten, og 

tekstene er blitt møtt med mye kritikk i ettertiden. ”Smagløst og banalt” skriver Henrik Jæger 

i 1896, og ”sikker smak eide Dorothe Engelbretsdatter ikke” skriver Francis Bull i 1928.66  

Det er mye med denne stilen som gjør den fjern og utilgjengelig for moderne lesere. Det kan 

skyldes en generell negativ holdning til barokken som periode, den litterære stilen fremstår 

som for svulstig og overdreven, men også ortografien er utfordrende for ettertidens lesere.  

Erik A. Nielsen skriver om at barokkens formuleringer har mye av sitt opphav i de heslige 

fremstillingene Vestkirken hadde av Jesu lidelseshistorie, der fokus var en systematisk og 

ubønnhørlig krenkelse av den menneskelige kropp i all tenkelig gru. Dette setter en norm som 

gjør det redselsfulle forbilledlig, og snur radikalt opp ned på lyst og smerte. Uttrykkene er 

skremmende lidenskapelige; fulle av underkastelse, lyst til ydmykelse, selvforakt og 

selvhevdelse gjennom deprivasjon.67 

Allikevel finner jeg denne stilen svært fascinerende og tekstene gir et vindu inn i en historisk 

epoke preget av sterke religiøse overbevisninger som har satt sitt preg på alle livets fasetter.  

Budskapet er pakket inn i et komplekst litterært univers, og krever et særlig engasjement fra 

leseren for å komme til syne. 

3.2 Dorothe Engelbretsdatter (1634-1716) 

 

Jeg er af Nordschfød Præste-Slect, 

Min Faders Nafn var Engelbrect, 

J Bergen ny hand boode, 

Og der it pastors Sæde nød, 

Huor ieg blef baade giort og fød 

Da Tiderne var Goode.68 

                                                
66 Aasen (1996) s. 58. 
67 Nielsen (2010) s. 74. 
68 Valkner (1999) s. 424. 
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Slik beskriver Dorothe i et rimbrev69 selv sin avstamming og ætt, og 

hun presiserer hvilket land og hvilken by som fostret henne 

Hun ble født i Bergen 16. januar 1634. Man vet lite om barndommen 

hennes, men gjennom ulike historiske kilder kan man allikevel få en 

forståelse for samfunnet hun vokste opp i. Bergen var landets største 

by, og hadde i 1645 ca. 8500 innbyggere. Bergen var en fargerik by 

med mange ulike kulturer, og omkring 60% av innbyggerne var født 

utenfor Norge. Byen var preget av sterke kontraster; fra velstand og 

vekst, til spedalske og fattigfolk. Presteskapet var norsk og tysk, og til 

det norske presteskapet hørte biskopen og fire prester med familie. En 

av disse var Engelbret Jørgensson (1592-659) og hans første kone Dorothe Due. Den andre 

konen, og Dorothes mor, var Anna Wrangel (død 1676).70  

Selv om Lutherdommen ønsket lik undervisning for gutter og jenter var det ikke vanlig at 

jenter fikk skrive- og leseundervisning. For Dorothe kan dette ha stilt seg annerledes ettersom 

hun tilhørte embetsstanden. Gjennom sin fars presteembete hadde hun også tilgang på 

bibliotek og boklig lærdom, og således fikk hun en unik tilgang til kunnskap og teologisk 

innsikt. 

Dorothe oppholdt seg en periode i København, sannsynligvis i årene 1647-1650. Det finnes 

ingen kilder71 som bekrefter hennes formål, men hun bekrefter  oppholdet i samme rimbrev:  

 

Jeg Brøder og it Ærligt Nafn 

Nød vel tre Aar i Kiøbenhafn, 

Men langt ifra Regentzen.72 

 

Som embetsmannsdatter tilhørte Dorothe den øvre delen av den sosiale rangstigen, og som 

prestedatter var forholdet til Bibelen og kirken en integrert del av det daglige liv. Hun var 

velutdannet selv om hun ikke fikk noen formell utdanning. 
                                                
69 Rimbrevet skal være hennes svar på et beundrerbrev hun fikk fra en dansk prest som mente at de to hadde hatt 
en kjærlighetsaffære i København i slutten av 1640-årene. I rimbrevet forsikrer hun ham om at han må ta feil, og 
avviser ham med en liten selvbiografi. (Aasen 1996 s. 23). 
70 Aasen (1996) s. 13-20. 
71 Maleriet er av ukjent kunstner. Henger i Det Nationalhistoriske Museum på Fredriksborg, Hillerød. Kan 
sannsynlig være malt fra hennes tid i København. 
72 Valkner (1999) s. 425. 

Dorothe Engelbretsdattter 
”I ungdomen malet” 
Foto: Ole Haupt 
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I 1652 giftet hun seg med presten Ambrosius Hardenbeck (1621-1683).73 Han overtok 

embetet etter svigerfarens død i 1659, og i 1671 ble han også prost over Nord-Hordaland. De 

fikk til sammen 5 sønner og 4 døtre, men embetsstanden ble heller ikke spart for den store 

barnedødeligheten, og Dorothe måtte følge 7 av barna til graven før hun ble enke 49 år 

gammel. Hun mistet kontakt med sine to gjenlevende barn,74 og i tillegg mistet hun huset i 

den store bybrannen i 1702.  

 

Gjennom sin mann fikk hun kontakt med det tysk-bergenske teologiske og musikalske 

miljøet. Hun må derfor også ha hatt kontakt med både den lutherske ortodoksien og de 

reformortodokse pønitensebevegelsene som kom fra England og Tyskland. Man kan, gjennom 

hennes tekster, se at hun kjente mange verk fra datidens oppbyggelseslitteratur, men også 

annen litteratur fra både England, Tyskland og Norden.75 

Dorothe hadde også et spesielt vennskap med den jevnaldrende Petter Dass (1647-1707). 

Etter at han var på besøk i presteboligen ca. 1680, vekslet de rimbrev med hverandre i tre-fire 

år.76 Hun hadde også kontakt med Thomas Kingo (1634-1703) og han var en stor beundrer av 

hennes diktning. 

3.3 Dorothes	diktning	

Dorothe ble Danmark-Norges første kvinnelige salmeskriver, og med sin tydelige poetiske 

språkbruk fremstår hun som en unik representant for sjangeren. Hun var første kvinne som 

fikk statlig kunstnerlønn, og hun er en viktig stemme i et ellers mannsdominert miljø. Hennes 

diktning var svært populær, og hun overskygget Petter Dass i popularitet i sin egen samtid. 

Populariteten var ikke forankret innenfor de litterære kretser, men besto av en dypere 

                                                
73 Ambrosius skal være av tysk ætt, men var født i Bergen. Han var utdannet ved Rostock og København. Fra 
1635 var han kapellan og fra 1659 prest i Bergen Domkirke. Det er bevart mange av hans prekener, og han 
fremstår som en sympatisk mann med en klar uttrykksmåte. Se til eksempel hans likpreken: Gud Daatters 
Lydighed Aff Psalm. XLV,v 11.12: Offver Den Vel-Edle, Gud-Elskende oc Dyd-Zirede Matrone Sal. Mette 
Peders-Daatter,Voris Høyværdige Herr Biscops hustru: Der hendis Liig oc Legeme…i Bergens DomKircke bleff 
hæderligen oc sørgeligen desat den 22.Augusti Anno 1679. 
74 Dorothe skriver til sin venninne Madame Povlsøn: Hosbonden med Syv børn hviler i graven, mine tvende 
overblevne Sønner er adspred, dend Eldste af stille Humeur i Italien, dend yngste lit for meged Couragie sin vej. 
Den yngste sønnen Lucas vervet seg i Venezias tjeneste i krigen mot tyrkerne og falt i 1686. Den eldste, 
Engelbret, studerte i København og holdt seg i utlandet. Det siste man vet om han var at han oppholdt seg i 
Leiden i Nederland i 1691. Sannsynligvis fikk han en brå død i utlandet (Aasen 1996 s. 51). 
75 Akslen (2009) s. 1. 
76 Dorothe og Petter hadde et nært og personlig vennskap. I Gunnerusbiblioteket ved NTNU finnes det et 
manuskript fra ca. 1690 der rimbrevene er skrevet av. Dette har tilhørt organist Tellefsen i Trondheim. Diktene 
er i en munter tone, og Petter ber om å få tilsendt et eksemplar av ”Siælens Sang-Offer”. Dorothe sender ham et 
eksemplar med følgende rim: ”Jeg fik Vers fuld kiæk og rare, Fra een Vellærd artig,Præst. Løster ham lidt av 
min Vahre, Skal hand blive prunket nest…” (Første vers). 
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innflytelse i det bredere lag av folket.77 

Hennes poetiske uttrykk er tidstypisk for barokkens skrivestil, og kan med sine overdrivelser 

og svulstige uttrykk oppleves fremmed for nåtidens lesere. Hun har et 

frodig og billedlig språk som maler det poetiske bildet ut med bred 

pensel. 

Temaene kretser i hovedsak rundt synd, smerte, anger og bot, og selv om 

katolisismens mystikk for lengst var over, hadde disse uttrykkene en 

sentral plass i folks bevissthet. Døden er et sentralt tema, og 

oppstandelsesperspektivet spiller en viktig rolle som livets endelige mål. 

For Dorothe er døden ikke skremmende, og i ”En sang om døden”78 

skriver hun at J Verden er, Vort Leffned ickun Møye, og at man når som 

helst må være klar for å møte døden.  Graffven er fæl og sort, men 

himmellengselen og den endelige foreningen med Jesus er det endelige 

mål: Min Jesu Sød,Giff mig din Tienerinde, En Salig Død. Vanitasretorikken kommer tydelig 

til uttrykk gjennom en særlig verdslighet gjennom de poetiske fremstillingene. Hun skriver 

gjennom forgjengelighetens synsvinkel som fremstår som mørk og pessimistisk. For 

mennesket går veien til Gud gjennom boten, og den som gjør bot får allerede i dette livet en 

del i den gudommelige og fullkomne verden. 

Hun følger en klassisk forestilling, med sterk forankring i middelaldersk tradisjon, om 

himmelen som et bryllup mellom sjelen og Kristus. Dorothe følger med dette tradisjonen fra 

mystikken der sjelen blir tatt opp til himmelen. Mange av Dorothes tekster fremstår med 

typiske tema for ortodoksien: Om Guds vrede, om bot og ”kors”, og om sann tro på Jesu 

Kristi verk ”for deg”.79 

Som enke følger hun tydelig det religiøse idealet for enker om å vende seg bort fra denne 

verden. Dorothe blir således et forbilde for sjelen som søker Kristus,  der hun tydelig påpeker 

at den syndige natur må dø for å gi Kristus plass i hjertet.80 

Dorothes hovedverk er Siælens Sang-Offer, som kom ut første gang i 1678.81 På grunn av stor 

                                                
77 Valkner (1999) s. 10. 
78 Valkner (1999) s. 63-66. 
79 Valkner (1999) s. 586. 
80 Oftestad og Aavitsland (2012) s. 21. 
81 Det eldste trykket som er bevart, og som er primærkilden for Valkners arbeid, er Cassube-trykket. Dette ble 
funnet hos den kjente bokhandleren Christian Cassube(Cassuben) i København. Boken skal være trykket hos 
salig Corfitz Lufftes Effterleffverske, som er Cassubes egen datter Dorothea, i ca. 1680. Cassubes ettertrykk er 
3.utgaven av Siælens Sang-Offer og er kjent i 5 eksemplarer/ 3 typer: C1: Karen Brahes bibliotek i Odense og et 
noe defekt eksemplar som eies av advokat Jonas Skougaard, Oslo. C 2: Det kongelige bibliotek i København. C 
3: Universitetsbiblioteket i Oslo (fra ca. 1688) og et ufullstendig eksemplar  Fortsetter s.34                                                       
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etterspørsel ble den gitt ut på nytt i 1681 og 1685, med nye teksttillegg for hver utgave. Den 

inneholder intense salmer som er preget av fortidens mystikk, men som også peker frem mot 

den individualiserte pietismen. 

Deretter kom Taare-Offer  i 1685, som kategoriseres som botspoesi med stort fokus på 

syndserkjennelse.  

Den siste delen av hennes diktning har et sterkere personlig preg. Valet (Et Shrifteligt Valet 

Fra Verden/og Længsel Efter Himmelen) kommer ut i 1698. Tekstene fremstår med en sterk 

himmellengt der hun former sitt eget ettermæle i sine forberedelser til døden. 

Hun skrev også rimbrev og annen verdslig diktning med varierende tema, som spesielle 

ulykkeshendelser, gravskrifter og minnedikt over seg selv og andre, brev og dikt til både 

venner og kongen.  

3.4 To	utvalgte	tekster:		Efterfølgende	Liig-Sang	og	Efterfølgende	Grafskrift		

Disse to tekstene representerer noe av Dorothes siste diktning, og det er i disse tekstene et 

tydelig mål for henne å fremme sitt eget ettermæle ved å føre bevis for sitt fromme sinnelag. 

Tekstene har da samme målsetning som epitafiene. 

 

Dorothes tekster er sterkt preget av å være utformet innenfor ortodoksiens fromhetsidealer, 

men er også tydelige representanter for barokkens idealer gjennom sin utforming og uttrykk. 

Hennes tekster vokser frem av det jeg tenker er en liten og lukket verden, der hun som 

skyldplaget menneske forsaker dennesidigheten i håpet om evig frelse. Hennes stil har et 

tydelig feminint drag gjennom sine sirlige bibelhenvisninger og kvinnelige lengt. Hun viser 

stor bibelinnsikt og forståelse, og de mange bibelhenvisningene fungerer som et 

bakenforliggende forståelsesunivers gjennom tekstene.  

Hun benytter en to-plans-diktning der det saklige og det billedlige planet hver for seg er klart 

begrenset.82 

Pønitensefromheten er gjennomgående med et særlig fokus på synd, smerte, anger og bot. 

Selv om tekstene fremstår som dystre har de en underliggende positiv forventning til 

oppstandelsen. Denne sterke troen på oppstandelsen ser vi også hos Maren Opdal gjennom 

krusifikset hun symbolsk holder i hånden. 

Disse to tekstene er to av de siste hun skrev. Gjennom hennes dikteriske utvikling er de 

tydelig preget av at hun snart skal forlate denne verden. Dorothe kommer oss personlig nær 
                                                                                                                                                   
hos advokat Jonas Skougaard (Valkner 1999 s. 11). 
82 Akslen Kvalbein (1970) s. 25  
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gjennom sin såre formidling. 

Fromhetsidealene om ekteskap og familieliv er et gjentagende tema hos Dorothe, og flere 

ganger viser hun til sin ektemann og sine barn, og hennes dydighet er fullbrakt gjennom 

ekteskapet til sin salig Ambrosi og deres ni avlede barn. 

Vanitasretorikken er også tydelig i Dorothes dikning, og hun viser sin erkjennelse av 

forgjengeligheten og elendigheten i denne verden. Denne innsikten er også et sterkt 

fromhetstegn. Hun benytter bibelske scener, motiv og sitater gjennom hele sin diktning, og  

hennes bibelkunnskap styrker og gir autoritet til budskapet.  

 

Dorothe døde som gammel kvinne (ca. 81-82 år) og tilhørte den øvre klassen; både gjennom 

sin embetstilknytning og som kjent poet. En kan anta at gravfølget i hovedsak var fra 

overklassen og at ritualet inneholdt både likpreken og dikt. Hun la ned stor flid i å forme sitt 

eget ettermæle gjennom forberedelse og planlegging. 

3.5 Efterfølgende	Liig-Sang	

  
Efterfølgende Liig-Sang  

Valet 1698 
 

Under Melodie: 
Som: Eden den Have lystig laa, 

Eller: Naar min Tid og Stund er for Haand,etc. 
 

Maa, som et Amindelsis-Tegn, siungis sidst over Graven, 
Viin-Gaards Herrens Tieniste-Qvinde 

Den Eensam Daglønner-Jnde, 
Saligheden Af Hannem Begiærte, 

Hviler legomed i. 
 

2.Tim.IV.7.8. 
Jeg haver stridet den gode Strid; Jeg fuldkommende Løbet; Jeg forvarede Troen, fremdeelis er Retfærdigheds 

Krone henlagt mig. 
 

 

1 
NU har den Bergens Debora 

For ingen Sorg at grue, 
Her sad i sit Bethania 

Og kurred som en Due, 
Bedrøved,eenlig,og forlat, 

Bød Vellyst længe gode Nat 
Før Døden slog til Hiertet. 

 
 

2 
O Lof skee GUd! Den gangbar Giæst, 

U-taalig Kummer døved, 
Gav det dyb-saared Kre sin Rest, 

Hand Mand og Børn berøved. 
Nu rolig uden Klage-Skrig 

Hos Deris Been hun hviler sig, 

Til Røsten aabner Graven 
 
 

3 
Fra Synd og Sorg med Taared Kind 

Undveg Hun Hevne-Riised; 
Bad, sukked, græd og sang sig ind 

J Eden Paradiised, 
Der blev all piinlig Jammer slugt, 

Der bar Viduens Offer Frugt 
Forløseren self podet. 

 

4 
Ved Svabe-Sangen, Døden fick, 

Ved nyttig Andagts Tancker, 
Hun opad Himmel-Stigen gick, 

Og Glæde-Neger sancker, 
Det sørgelige Bethania, 
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Og Verdens syndig Sodoma, 
Var Qvindens Pestilentze. 

5 
En salig Død var Hende nock, 

Her nyned angst og bange, 
Hist siunger Hun blant Engle-Flock 

Triumph og Jubel-Sange: 
Forlyster sig og kiender da 

Maria,Judith,Debora, 
Elisabeth og Anna. 

 
6 

Lof-Sange fordum Tid bar frem 
J Helligdommens Tempel, 
En Dorothe, et uselt Lem 
Her tog af Dem Exempel, 

Sang GUd til Ære, sig til Trøst, 
Omskiønt de hellige Qvinders Røst 

Gick over Synder-Jndens. 
 

7 
Tog dog,Brudgommens,Trøstens GUd, 

Hver Bood-fuld Siæl udkaarer 
Miskundig mod sin Encke-Brud, 

Ham offered Sang og Taarer: 
Hin skrøbelig Brøstfældig Kar 

J Meseck en Udlending var 
Holt Troen fast til Enden. 

 

8 
Klenoder, Bane-Laabeds Løn 

Tro-Tienere hist henter, 
Og Lifsens Krone meer end skiøn 

J Brude-Skat Hun venter: 
Nu først og fremst staar Siælen blank 

Til Legomed foruden Ank 
J Jorden har udhviled. 

 

9 
Naar da Basunen bær det Bud 
Paa Domme-Dag saa klinger: 
Stat op du Døde,kom her ud, 
Hun glad af Graven springer, 

Og Siælen ind i Legomed 
Forklared naaer et Fryde-Sted 

Blant Zions Sanger-Jnder. 
10 

Sødt ledskisa f Vellystens Aa, 
Og udstaffered frydis, 

Hvid-Klæd med Ære-Kronen paa 
Til Lammeds Bryllup bydis: 

Hvor Herlighed og Glæden er, 
Ny Sang Hun Evig siunger der 

For Lammed og for Stolen. 

11 
Hver Anger-given Knused-Rør 

Skal og i lige Maade, 
Her lever vel og salig døs, 

Erlange samme Naade; 
Men ingen nyder den Credit, 
De saa kand blive Døden qvit 

Som Enoch og Eliah. 
12 

Mirackel-Viis med Siæl og Krop, 
Fra slemme smit-som Synder, 
Til Himmelen blev tagen op, 
GUds Ord os det forkynder: 

Vi maa for Døden holde Food, 
Undvige Synden, giøre Bood, 

Som Paulus og Manasses. 
 

13 
 

Bøj Hierteds Knæ,synd-fangen Træl, 
Naturens Gield bør yde, 

Saa giorde denne salig Siæl 
Lod Anger-Taarer flyde, 

Til Hun i Haabed Bønnens Form 
Løb giennem Luften sidste Storm, 

Vandt Sejr,Striden stilled. 
14 

Foor hen i Fred fra Synd og Nød 
Til Glæden i det Høye, 

En sød-kiærkommen ynske-Død 
Bort jog all Sorg og Møye, 

Kiøds Lyster Hun af Sinde slog, 
Da Jesus Hiertet til sig drog 
Ved Aandens Drage-Liner. 

15 
Nu trøstig,Ære-fuld og glad 

Beskuer klar og herlig 
Guds Ansigt,udvald Venne-Rad 

Med Hende siunger kiærlig, 
Blant Engle-Tal,som Debora, 

Haleluja!Victoria! 
Te Deum nos Laudamus. 

16 
Betæncker,efterlatte Faar, 
Med Angers Taare-gyden, 

At Evigheden forestaar 
Og Døden er i Gryden: 

Far vel! med-Søstren takket af, 
Strør dog lit Løf paa Hendis Graf, 

J Himmelen bær Palmer. 
 

 
 

 

 
 
 
Efterfølgende Liig-Sang er fra Dorothes ”Et skrifteligt Valet Fra Verden/ og Længsel Efter 

Himmelen/” fra 1698. I forordet datert 11. januar 1698 skriver Niels Randulf (Biskop i 

Bergen): ..dette er et lidet Skrift, som Hun vil, skal være sit Valet-skrift fra Verden, og sit 
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Hierte Suck til himmelen, saa sees dog deraf GUDS Himmel Kraft i 

hende…”. Han fremhever at Dorothe er Guds gave, og at hun har gitt 

seg fra verden til Gud og ”Guds Naadis Gave den Saliggiørende troe 

er og rigelig befundet hos Hende..”.83  
 
Teksten er påregnet til bruk etter døden, og er skrevet til Dorothes lik. 

Hun instruerer innledningsvis at Maa, som et Amindelsis-Tegn, siungis 

sidst over Graven, noe som innebærer at den sørgende skare skal synge denne etter hennes 

død. Den kan derfor kategoriseres innenfor en minnekultur, der målet er å overbevise de 

gjenlevende om sitt fromme sinnelag. 

Man kan ane at ars moriendi-tradisjonen også er tilstede som noe hun har gjennomført og går 

god for i møte med døden. Hun fremstår som et sterkt sannhetsvitne for oppstandelsen, og er 

ikke i tvil om at hennes fromme liv blir belønnet.  

Ars moriendi; kunsten å dø, var en egen sjanger som utviklet seg fra 1400-tallet, og på 

Dorothes tid var dette et høyt utviklet forståelsesunivers.84 Dette var detaljerte instruksjoner 

til bruk før døden inntraff for å sikre at sjelen kom til himmelen, og gjennom fromhet å 

motstå satans forsøk på å snappe til seg sjelen. Ettersom denne teksten er ment til bruk etter 

hennes død kan man plassere teksten innenfor en likpreken85-kategori, men det omfangsrike 

innholdet kan også plassere denne teksten innenfor ars moriendi-kategori. I denne teksten 

synger hun om sin egen død og former sitt eget ettermæle gjennom å formidle egen posisjon. 

Hun benytter et bibelsitat som målestokk for en utholdenhet i livet og i troen, og gjennom sitt 

fromme sinnelag er hun klar for å motta sin seierskrans av Herren, når dommen kommer. 

Hun har båret sin himmellengt gjennom livet, og ser frem til sin oppreisning på dommens 

dag. Hun skriver: 2.Tim.IV.7.8 Jeg haver stridet den gode Strid; Jeg fuldkommende Løbet;Jeg 

forvarede Troen, fremdeelis er Retfærdigheds Krone henlagt mig.86  I dette ligger en 

                                                
83 Valkner (1999) s. 376. 
84 Luther var også svært opptatt av ars moriendi, noe han tydelig utrykker i sin preken fra 1519. Den omhandler 
kampen om den enkeltes sjel i dødsøyeblikket, og der sjelen var særlig utsatt for å bli snappet av djevelen selv. 
Ars moriendi er en oppskrift på å forberede seg på å dø slik at en møter døden med en sterk tro og et rent hjerte. 
85 Likpreken/ concio funebris er en minnetale over den døde som leses etter jordfestelsen. Omhandlet den 
avdødes liv, og særlig også hvordan døden inntraff. Presten fikk betalt for disse, og jo mer betalt desto lengre 
var de. De velstående fikk gjerne likprekenen trykket i bokform. Sjangeren hadde sin blomstringstid på 1600- 
og 1700-tallet. 
86 NB-11:2.Tim 4,1-8: Fullfør løpet  
 Så sant som han kommer og oppretter sitt rike, pålegger jeg deg for Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal 
dømme levende og døde: Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, vis til rette, tal til tukt og tal til trøst, med all 
tålmodighet og iherdig undervisning! For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men 
skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret. De skal 
vende øret fra sannheten og holde seg til myter. Men du må være edruelig i alt du gjør. Bær lidelsene, gjør din 

Tittelblad til Valet 
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forbilledliggjøring og en formaning til andre om å kjempe den gode kampen i tro og bot, og å 

være en trofast tjener i herrens vingård.87 

Denne teksten er fra Dorothes side tenkt som sang, og i innledningen foreslår hun to melodier 

for tonsetting, en spennende ledetråd som jeg valgte å følge. Dette er melodier som ikke 

lenger er i bruk i Norge, men som fortsatt eksisterer i ulike varianter i Danmark. Ved god 

hjelp fra Norges musikkhøyskole mener jeg å ha funnet riktig melodi i Dansk Koralbok. Å 

høre teksten inn i melodien gir et nytt perspektiv til teksten, og musikken kompletterer 

teksten til et virkelig kunstnerisk verk. Bearbeidet tekst til melodi av meg selv ligger som 

vedlegg i appendiks. 

Selv om hun skriver om seg selv har hun i denne teksten valgt å formidle dette gjennom en 

allvitende fortellerstemme. Fortellerstemmen gir teksten troverdighet, og stadfester Dorothe 

som et fromhetsideal til etterfølgelse. Et fromhetsideal for prester var å drive bibelstudier, 

noe det tydelig også er for Dorothe. I sangen utviser hun stor innsikt i og kunnskap om 

bibeltekst fra både Det gamle testamentet og Det nye testamentet. 

Det er en tydelig todeling i denne teksten, der vers 1-3 omhandler bibelsitatets første del Jeg 

haver stridet den gode Strid, og vers 4-16 omhandler bibelsitatets andre del: Jeg 

fuldkommende Løbet; Jeg forvarede Troen. Denne oppstillingen har likhetstrekk med 

likprekensjangeren som ofte utlegger bibelordet ledd for ledd. Vers 11-15 kan leses som en 

lang formaning der de etterlatte får undervisning i å leve og dø salig (Ars moriendi),88 der en 

gjennomgående beskrivelse av elendighets- og botsskildringer blir sett mot skildringene av 

veien til himmelen og livet som venter der. Sangen åpner med en påstand som oppfattes som 

førende for resten av sangen, et bibelsitat hentet fra 2.Tim 4,7-8. 

 De påfølgende versene fungerer som argumentasjon for denne påstanden, og den 

konkluderes i det siste verset. Hun angir tidsbetegnelsen NU, som kan tolkes som at et 

grenseoverskridende punkt er nådd, og at fra dette punktet er alt annerledes. Jeg leser derfor 

med en forståelse om at NU innebærer at døden har inntruffet. I versene argumenterer hun for 

at hennes verdslige fromhet har åpnet himmelens porter for henne. At hennes sjel har 

ankommet himmelen kan også være et produkt av ars-moriendi.  

En hermeneutisk nærtolkning er nødvendig for å komme bakenfor de svulstige 

                                                                                                                                                  
gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste.  
For nå blir jeg ofret, og tiden er inne da jeg skal bryte opp. Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart 
troen. Nå ligger rettferdighetens seierskrans klar for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på 
den store dagen, ja, ikke bare meg, men alle som med kjærlighet har ventet på at han skal komme.  
87 Akslen (1997) s. 82. 
88 Akslen (1997) s. 83. 
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formuleringene og inn til Dorothes hjerte.89 

 

 

Vers 1:  Hun betegner seg selv som en due,90 noe som innen den kristelige tradisjonen 

er et sterkt symbol på åndelig kjærlighet og ekteskapelig kyskhet.91 Bethania 

omtales som den ulykkeliges hus. Hun tenker stort om seg selv ved å 

karakterisere seg Bergens Debora; som var en israelittisk profetinne og 

hærfører (Dommernes bok 4-5). Kanskje er det sangen og diktningen 

Dorothe sammenligner seg med. Døden er personifisert, slik den også er i 

vers 2 der den omtales som Den Gangbar Giæst. 

Vers 2: Starter med en lovprisning og takker Gud for at han har gitt det dyb-saared 

Kre hvile. Gud har satt henne på prøve ved å frarøve henne mann og barn i 

det jordiske livet. Dette forstår jeg som en tålmodighetsprøvelse gitt av Gud 

selv som en prøvelse for hennes fromhet i tillitten til Gud. I lønn har Gud 

stilnet hennes klageskrik og hun får hvile hos sin mann og barn. Her kommer 

gjensynesaspektet frem. Dette har vært en arrangert utholdenhetsprøve som 

hun beviselig har bestått. Oppstandelsesmotivet kommer tydelig frem i siste 

setning og har full tillitt til at Guds røst åpner hennes grav på dommens dag 

(Joh. 5,25). 

Vers 3:  Et tydelig fromhetsvers. Hevne-Riised kan forstås som Guds 

oppdragelsestukt som hører verden til, og som forvaltes gjennom pater 

familias og hustavlefromhet. Dette blir forvaltet innenfor trestandslærens 

ulike ansvarsområder. Hun benytter verbet Undveg, noe som  antyder at dette 

er noe hun bevisst og aktivt har jobbet med.  Dorothe unngikk denne 

straffende tukten ved sitt fromme sinnelag og gjennom anger og bot. Slik 

kom hun seg inn i Paradiised. 

 Ved å bruke bindestrek kombinerer hun saksdel og bildedel i en dobbel 

metafor. Disse sammensetningene er svært vanlige i Dorothes skrifter. 

Vers 4: Herfra merkes en tydelig stigning oppover mot den himmelske verden. 

                                                
89 Akslen (1997) s. 82-87 som utgangspunkt for videre hermeneutisk tolkning. 
90 Et kjærlighetssymbol fra antikken. Etter naturhistorisk tradisjon er duer ansett som å være rene og 
avholdende. De holder sammen som par livet ut, og bare døden kan skille de. Etter døden lever de som enker. I 
emblematikken møter vi duen som et symbol på sørgende enker. Det ligger også bibelsk grunnlag bak disse 
duebildene i for eksempel Jesaja 38,14 og Salme 102,7-8 (gammel oversettelse). 
91 Akselsen (1997) s. 68 
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 Dorothe benytter uttrykket Svabe-Sangen (Svanesangen), og valg av fugl er 

nok ikke tilfeldig. Svanesang kan være en avskjedssang før døden, men det 

kan også være at svanesang peker mot det kunstneriske. Som symbol 

representerer svanen i middelalderen klokskap og verdighet. 

 Hun trekker frem andakten som avgjørende for hennes mulighet til å gå opad 

Himmel-Stigen.92 Her viser hun sin bibelkunnskap, noe som var en betydelig 

del av presters fromhetsliv på 1600-tallet.  

 Dorothe benytter ofte naturbilder i diktningen, og i dette verset er det Glæde-

Neger (gledes-nek), et bilde fra vekstlivet hun sanker. Dette bildet har en 

bibelsk klang og kan ha sitt utspring fra Salme 126, 5-6. 

 Å bo i den syndige verden var Dorothes tunge lodd. 

Vers 5: Dorothe var enslig enke i det jordiske, og hun måtte synge sin sanger alene. 

Etter den salige død får hun synge med blant Engle-

Flock i selskap med Maria (med mulig henvisning til 

Marias lovsang/ Magnificat i Lukas 1,46-55), Judith, 

Debora, Elisabeth og Anna. Dorothe regner seg som så 

from at hun er likestilt de store bibelske kvinnene. 

 Hun har en bevisst bruk av ord som Her-Hist-Nu, noe 

som forsterker kontrasten mellom jorden og himmelen. 

Vers 6: Dorothe blir personlig fremtredende når hun bruker sitt 

eget navn inn i teksten. Hun Sang GUD til Ære, sig til 

Trøst gjennom sin lovsang i all sin underdanighet som et 

uselt Lem. 

Vers 7: Her benytter hun den tradisjonelle brudemetaforen.  

Fra ca. 1520 begynte Luther å bruke bryllupet som et bilde på det nye 

forholdet mellom menneske og Gud. Hovedtanken i bryllupsbildet var at 

Kristus i kjærlighet ga seg selv for menneskene, og at menneskene ga seg 

selv tilbake gjennom troen. Denne typen tanke er ikke ny med Luther, den er 

tydelig forankret i Bibelen. Det er særlig den gjensidige hengivelsen som er i 

fokus, både mellom Gud og menneske og mann og kvinne. 

Hun poengterer sin enkestand, og bruker sangen til å forsterke egen fromhet, 

ved å ha vendt seg bort fra verden. Hun har ofret ved å dikte og viser til sine 
                                                
92 Se Gen 28,10-22 om Jakobs drøm. Dette var et vanlig andaktstema.  

Tittelblad 1689 til 
Aandelige Brude-
Harmonie av Elisabeth 
Pedersdatter Heeboe. 
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utgivelser Sang-Offer og Taare-Offer. Hennes innsats i den gode strid gir 

avkastning i det himmelske. 

 Direkte bibelhenvisning fra Salme 120,5: J Meseck en Udlending var. Dette 

er et fast topos for en tilstedeværelse langt unna det himmelske hjemlandet.93 

 Tålmodighet og utholdenhet i troen var et viktig fromhetstegn, noe hun 

avslutter verset med å poengtere. 

Vers 8: For dette jordiske offeret av en Tro-Tiener venter Løn: Siælen er blank og 

legemet har uthvilt i jorden.  

Vers 9: Tydelig oppstandelsestema der den klassiske lyden av basunen bærer bud om 

dommedag (1. Tess. 4,16). For Dorothe er dommedag kjærkommen; da 

møter bruden brudgommen, og sjelen blir gjenforent med kroppen/legemet 

som J Jorden har udhviled. Det er dommedag som gir Dorothe den endelige 

belønning for hennes gode liv og levnet. Hun er Blant Zions Sanger-jnder, et 

sted som i kristen tradisjon hentyder til målet for en lengsel eller som et 

gudommelig og sikkert sted. 

Vers 10: Dette verset er preget av himmelsk storhet, og hun beskriver den himmelske 

fryd som venter henne. Hun viser sin renhet ved å være Hvid-Klæd når hun 

innbys til Lammets bryllup. Hun fortsetter sangen inn i evigheten, et sterkt 

uttrykk for fryd og glede. Agnus Dei/ Guds lam er brukt som allegorisk 

omtale av Jesus Kristus med utspring fra Det nye testamentet. På 1600- og 

1700-tallet var denne allegorien svært vanlig i ulike kunstuttrykk, både 

visuelt og litterært. 

Vers 11:            Vers 11-15 fungerer som en lang formaning der hun underviser de efterlatte  

 Faar i hvordan leve og dø salig (Ars moriendi).  

 I første verset henviser Dorothe til Matt 12,20 og Jesaja 42,3 der Knused-Rør 

kan henvise til knekket siv. Her kommer det frem en memento-mori tanke, 

der Dorothe poengterer at de gjenlevende ikke har den samme Naade og 

Credit som Enoch (Gen. 5) og Eliah (2. Kong. 2). De ble rykket bort, og 

slapp en forgjengelig død. I dette ligger en oppfordring til å forberede seg til 

døden inntreffer. 

 I dette verset finnes også et nådebilde, men det kan ha blitt benyttet for å 

fullføre verserimet Maade- Naade. Allikevel klarer ikke nådemotivet å veie 

                                                
93 Akslen (1997) s. 83. 
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opp for salmens tunge botsmotiv. 

Vers 12: Her kommer hun med en tydelig oppfordring til fromhet: Undvige Synden og 

giøre Bood. Hun er tatt opp til himmelen og fremsetter seg selv som 

sannhetsvitne for at det fromme liv leder til salighet og fred hos Gud. At 

dette er forkynt oss i Guds ord gir henne autoritet i sitt budskap. 

 Hun trekker frem Paulus og Manasses (2. Krøn. 33,12) som sannhetsvitner 

og idealer for å gjøre bot. 

 Dorothe fremsetter synden som en smittsom sykdom som nådeløst herjer 

med alle mennesker den har bolig i. 

Vers 13: Hjertet har i barokkens emblematikk vært fremstilt som å ville løfte sin hovne 

stolthet for høyt hvis det ikke ble presset ned og holdt innenfor sin sfære.94 

Dorothe temmet sitt hjerte og Lod Anger-Taarer flyde. Gjennom tukt, anger 

og bot fant hun håp i gjennom bønnen. Med fromhetsøvelser Vant hun Sejr, 

og Striden stilled. 

 Gråten er etter Dorothes syn en viktig del av botshandlingen, og er sammen 

med anger en forutsetning for mennesket for å kunne ta del i den himmelske 

sfære. 

Vers 14: I de to første linjene beveger hun seg fra livet og over til døden; 

 Hun Foor hen i Fred, noe som kan hentyde til selve dødsøyeblikket. I 

begrepet fra kan man lese hele ars-moriendi-tradisjonen, der en salig død har 

ført henne til himmelen. Hun er også her et sannhetsvitne for oppstandelsen. 

 Til dette har hun også fått hjelp av Jesus som drar hennes hjerte til seg med 

Aandens Drage-Liner. Også her er det hjerte emblematikk. 

Vers  15: Her viser hun sin boklige kunnskap og fromhet ved å vise til en kjent kristen 

hymne: Den ambrosianske lovsang/ Victoria! Te Deum nos Laudamus, Te 

Dominum confitemur. -Deg, Gud, lover vi, Deg ,Herre bekjenner vi-. 

Vers 16: Ut fra sangens stigende oppbygning kunne dette verset hatt en konkluderende 

lovprisning, men Dorothe velger å gå tilbake til det verdslige og henvender 

seg til dem som står ved graven. Hun omtaler sørgeskaren som efterlatte 

Faar; som botssøkende kristne som søker tilbake til den gode hyrde, slik den 

bortkomne sauen i Lukas 15,4-7. 

 Har et tydelig Memento mori/ Vanitas motiv: Betæncker, efterlatte Faar, 

                                                
94 Nielsen (2010) s. 60. 
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Med Angers Taare-gyden, At Evigheden forestaar Og Døden er i Gryden.95  

 Løf er også et vanitassymbol i det det forbindes med noe forgjengelig; fra noe 

som var levende og frodig til å være noe dødt som faller til jorden for 

forråtnelse. Dette i kontrast til de himmelske palmer som symbolisere det liv 

som varer evig hos Gud. Forgjengelighetsbildet finnes i ulike utforminger i 

Dorothes diktning, og kan ha sitt utspring fra for eksempel Jesaja 40,6.96 

 I siste strofe tar hun farvel og kommer med et ønske for hvordan de 

gjenlevende skal være. Hun ønsker ikke sorg ved graven, men oppfordrer 

heller til å dele hennes glede i himmelen. I dette ligger også en oppfordring 

til å være beredt for sin egen død. 

 

For Dorothe er boten det middelet mennesket har for å sikre seg tilgang til himmelen. Derfor 

var det veldig viktig at boten ble gjort riktig og i dypt alvor, blant annet ved å inneholde mye 

gråt.97 Til boten hører også trosbekjennelse og bønn om Guds tilgivelse, og innebærer at hun 

tydelig vender seg bort fra synden. 

Synden omtaler hun som noe som en smitte eller sykdom som ligger latent i mennesket, og 

som herjer nådeløst med den som den får tak i. Dorothe gjør seg selv svært liten og ynkelig 

når hun til stadighet erkjenner at synden har bolig i henne, som nedarvet fra Adam og Eva.  

Dorothe er opptatt av å bedrive gudfryktige øvelser med bønn, andakt og kirkegang, og 

tekstene er således veldig selvsentrert. Motivet med å  gjøre tjeneste for sin neste i verden er 

sjeldent noe stort tema, men i det avsluttende vers 16 er hun allikevel opptatt av de efterlatte 

Faar og deres mulighet for å vinne innpass i himmelriket. 

3.6 Efterfølgende	Grafskrift		

 
Effterfølgende Grafskrift (16--) 

Skal teinis paa Dorothe Engelbregtzdaters sali Ambrosi hardenbecks ligkiste med vide malede bogstaver paa 
laaget og omkring, hun var fød j Bergen 1634 den 16 januari af hederlige forældre og døde salig 170nb:i hendes 

alder nb.aar

                                                
95 Jamfør 2. Kongebok 2,40. 
96 Jes 40,6: En røst sier: «Rop ut!» Jeg svarer: «Hva skal jeg rope?» «Alle mennesker er gress, all deres 
troskaper som blomsten på marken. 
97 Akslen Kvalbein (1970) s. 91. 
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1 
Ach siæle brudgom trøstens 

gud 
Anam din prøvet Encke brud 
Nu kom fra megen trengsel 
Fra uro møye sorg og synd 
Fra redsel fryct og dybedz 

dynd 
Till himmelen bar legsell 

2 
I verden enlig og forlat 

Jeg vandret om min siæles skat 
Som en forjaget due. 

Besk Maræ vand og kummer 
brød 

I suck og anger taare flød 
Antente troens lue 

3 
Nu ferdig trøstig og bered 
Far ieg lycksalig hen i fred 

Tit husvil maate fløtte 
Bedrøved under byrdens tvang 
Jeg klagelig sang jammers sang 

En angst den anden møtte 

4 
Nu har ieg strid den gode strid 

Og ofvervant i naadsens tid 
Al pinlig vee og vaade 

Det sendebud forløstet mig 
Mod mishaab og i dødsens 

Krig 
Du persen for mig traade 

5 
Nu rolig blant de dødes tall 
Jeg viller i den mørke dal 
Stedz varig intil dommen 

Da ieg og hver bodferdi lem 
I Zion nyder hus og hiem 

Hvor glæden er fulkommen 
6 

Med joseph der i ro og fre 
Jeg glemmer min Elendighed 

Barmhiertig salig-giører. 
Hos dig og blant din engle hær 

Ieg evig glæde neger bær 
Hvor ingen sorg mig rører 

 
 

 
7 

Af graven glad og ærefuld 
Opreisis vi fra støf og muld 

Nor røsten siger kommer 
Da siunger ieg som debora 
Triumph sang og haleluja 

Du vedst o naadig dommer 
8 

At fra skinhellig hyckleri 
Har bedekonsten giort mig fri 

I dig bestod min glæde 
Dit kraftig ord i dette lif 

Var min udvalde tidsfordrif 
Udi mit Enke sæde 

9 
Sang ofretz fruct ieg ofret dig 

Du plantet self og størcket mig 
Andagten siælen gauvner 

Tel arbeidz løn jeg venter hist 
Brud-kronen herre Jesu Christ 

Hvor mand og børn mig 
fauvner

Denne teksten regnes inn under hennes verdslige dikning, og tekstgrunnlaget er en avskrift  i 

et eksemplar av Siælens Sang-Offer og Taare-Offer fra 1685 i Det kgl. bibliotek i København 

(Hjelmstiernske samling).98 99    

Allerede i innledning til teksten merkes en romantisering av døden, der hun drømmende 

visualiserer tekstens utforming på sin egen kiste. 1600-tallets gravferdsrituale skulle stå i stil 

med den avdødes rang og verdighet, og utforming av kisten var en viktig del av forberedelsen 

til begravelsen. Hun poengterer sin fromhet, stand og verdighet gjennom sin ektemann salig 

Ambrosi Hardenbeck og sine hederlige foreldre. Diktet er skrevet i første person, og blir 

således veldig personlig og sårt. 

 

Selve teksten består av 9 vers, og tematisk kan den deles inn i fire deler.  

Del 1, vers 1: Kan leses som en innledning der hun poengterer sin særlige fromhet og 

                                                
98 Valkner (1999) s. 575. Valkner opplyser også at denne avskriften ikke er ført i Dorothes egen hånd på grunn 
av avvikende stil og utforming.  
99 Valkner (1999) s. 385. 
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himmellengt. Hun henvender seg direkte til sin siæle brudgom, og viser til sin 

utholdenhet og sitt tålmod som hans prøvet Encke brud. 

 Hun, som er rett enke og alene, har satt sitt håp til Gud og vært i bønnen dag 

og natt.100 

Del 2, vers 2-4: Kan leses som en redegjørelse for hennes jordiske liv. Hun viser til at hun 

 har levd et enkelt liv med døden for øyet. Gjennom sitt liv har hun 

gjennomgått prøvelser og blitt pålagt byrder som hun har båret med 

tålmodighet. Livet fremstår som enkelt på vand og kummer brød, og hun har 

gjort bot I suck og anger. Denne levde botsfromheten gir henne å være 

beredt for døden, og den fremstå som forløsende når hun Far lycksalig hen i 

fred. 

Del 3, vers 5-8: Kan leses som forventninger til døden. 

Hun betegner seg selv som rolig, og hun viller i den mørke dal, stedz varig 

intil dommen. Gjennom sin fromme livsførsel er hun trygg på sin egen 

skjebne. Døden er et venterom for dommen som endelig skal sette henne fri 

og Hvor glæden er fulkommen. Her skal hun få være sammen med Joseph og 

Jesu engle hær. I denne delen trekker hun også frem bibelske kvinnelige 

forbilder, noe som er typisk for hennes dikning.101 I vers 7 sammenligner hun 

seg selv med Debora for å uttrykke den store glede når hun skal oppreises på 

oppstandelsens dag. I vers 5 henviser hun til Zion der hun skal nyde hus og 

hiem. Dette gir direkte assosiasjoner til samtidens familieidealer der hun 

fortsatt verdsetter og skjøtter sine familieoppgaver.  

Fra vers 8 kan vi lese som en bekreftelse på at hun har oppfylt 

hustavlefromheten med inderlighet og personlig innsats. Hun påpeker at 

bedekonsten har giort mig fri og at bibellesning har hennes udvalde 

tidsfordrif. I siste setning påpeker hun at hun satt i Enke sæde, noe som gir en 

særlig samfunnsstatus. Hun har levd et fromt liv i tråd med sosiale 

forventninger, men en kan også ane at hennes fromhetsideal er strengere enn 

hos andre kvinner. Hun står innenfor både husstand- og embetsstand, og dette 

må ha gitt hennes fromhetsliv en strengere retningslinje. 

                                                
100 Luther (1529) s. 264. 
101 Andre kvinnelige bibelske forbilder hun ofte bruker er: den kanaaneiske kvinnen, Anna i tempelet, Elisabeth, 
Lydia, Dema, Tabitha, Judith, Debora, Lea, Naomi, Agar, enka i Nain, enkel ved tempelkisten, Dalia, enken i 
Sarepta, dronning Esther og Maria som gråter ved Jesu føtter. 
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Del 4, vers 9:    Kan leses som en konkluderende oppsummering. 

 Dette verset viser hennes konklusjon om at hennes hustavlefromhet i det 

jordiske liv gir henne lønn i det himmelske. Andagten siælen gauvner, og i 

det ligger en tydelig formidlet oppmuntring til fromhet. Hun benytter 

brudemetaforen,102 og plasserer seg selv inn i en kongelig kontekst der hun i 

pomp og prakt ikler seg Brude-kronen i møte med Jesu Christ. Sett i 

sammenheng til den påfølgende og siste setningen i diktet, Hvor mand og 

børn mig fauvner, er bilde på en fullstendig lykke. Dorothe visualiserer både 

et møte med Kristus og ikke minst gjensynet med avdøde familiemedlemmer.  

Denne ideen om at familieenheten eksisterer også utover den jordiske døds 

grenser ses også i epitafiet etter Maren Opdal.  

3.7 Konklusjon	

Dorothes tekster involverer seeren/tilhøreren på en spesiell måte da tilhøreren aktivt 

gjenforteller Dorothes ettermæle hver gang sangene synges. Disse to tekstene kan plasseres 

innenfor en likprekenkategori, og har en sterk påvirkning av ars moriendi-tenkning. 

Dorothe maler ortodoksien utover med kunstnerisk bred pensel, og står tydelig innenfor 

rammene av tradisjonell barokkdiktning. 

Seier-lønn og himmel er det litterære topoi, og himmellengt er det dominerende motivet i 

begge tekstene. Beskrivelsen av jordens elendighet ligger som et mørk bakteppe for 

himmelens seiersfest og lovsang, en kontrastbruk som tydelig står innenfor 1600-tallets 

skrivestil. Dorothes maleriske himmelstrofer er en billedskatt i litterær form som åpner en ny 

dimensjon dersom man kjenner Bibelen, den kristne tradisjonen og kunsten.  

Av hennes generelle rike metaforbruk virker det som om hun i disse tekstene bevisst benytter 

de metaforene som hentyder til fromhet, innsikt og bibelkunnskap. 

Dorothe oppfyller samtidens fromhetsidealer, og fremstår av kildene som en sterk og 

utholdende kvinne tross sine mange prøvelser. Dorothe var født inn i den geistlige 

prestestand, med hederlige foreldre, som medførte privilegier i tilgang til undervisning og 

boklig kunnskap. Bibelkunnskap, faglig innsikt og boklig lærdom er et tydelig fromhetsideal i 

samtiden. Hun forblir i embetsstanden når hun gifter seg med presten Ambrosius, og 

prestefruetittelen er et fromhetsideal i seg selv. Hun har gjennomført sine ekteskapelige 

plikter og avlet 9 barn. 
                                                
102 Denne typen pasjonsmystikk er ganske vanlig i Dorothes dikning. Den troendes sjel er ”bruden” som lever i 
et ”samliv” med ”brudgommen”, Kristus, og som en gang skal feire det himmelske bryllup.  
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Hennes enkestand benytter hun til å styrke sin fromhet ved å tydelig vende seg bort fra den 

jordlige verden, og hun fremstår således til tider svært egosentrisk i sine fremstillinger. Hun 

uttrykker en sterk himmellengt, og disse to tekstene er en viktig del av hennes forberedelse til 

den etterlengtede døden inntreffer. Hun har et tydelig pønitensetema i retning av mystikken 

med sine inderlige skildringer synd, smerte, anger og bot.  

Hustavlefromheten kommer til uttrykk ved at hun stadig viser til hvordan hun har ivaretatt sitt 

liv og embete på en sann kristelig måte. Hun fremhever selv sin utholdenhet i troen, og at hun 

har gjennomført sine forpliktelser i husstanden. Hun har vært lydig mot sin ektemann og mot 

Gud, og gjort sitt ytterste for å gjennomføre og etterleve trestandslærens fromhetsidealer. 

Hun viser erkjennelse og innsikt i livets forgjengelighet, Vanitas, kunnskap som er et tydelig 

fromhetsideal på 1600-tallet. Tekstene bevitner levd botsfromhet, der Dorothe fremhever at 

hun har levd et enkelt liv med døden for øyet og oppstandelsen som mål. 

Dorothes tekster er tydelige representanter for norsk barokk salmediktning, men gir i tillegg 

en særegen kvinnelig inderlighet som gjør tekstene unike. Tekstenes kompleksitet og 

inderlighet overbeviser leseren om forfatterinnens fromme sinnelag, og står til etterfølgelse og 

veiledning for de levende. 

 

For å forstå tekstene fullt ut bør leseren medbringe menings- og tolkningsnøkkel fra 

bakenforliggende tekster. Dette gir Dorothes litteratur en dypere dimensjon som gjør at 

meningsinnholdet kan oppfattes som utilgjengelige for moderne lesere.  
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4 Sammenstilling	og	avslutning	

Disse to kvinneminnene har ulik utforming og benytter ulike virkemidler, ut fra egen sjanger. 

Bakenfor sjangerbegrep, stil og uttrykksmåte kommer mennesket til syne, de to kvinnene som 

levde sine liv innenfor sin egen samtid. Disse to kvinneminnene kan nettopp sammenstilles 

ved å leses gjennom et allmennmenneskelig livstolkningsperspektiv, basert på forståelsen av 

grunnleggende livsvilkår, menneskelig dødsangst og sterke følelser. 

Gjennom sine lange liv i trofasthet og fromhet er de ikke redd for døden. 

De oppfattes å ha samme målsetning i det å fremstå som sannhetsvitner for at deres 

rettroenhet og fromhet har ført dem til himmelen. Begge kvinneminnene er produkter 

beregnet på de gjenlevende der epitafiet skal skues og tekstene synges etter disse kvinnenes 

død. 

Både Maren og Dorothe er sterke sannhetsvitner for oppstandelsen! Vanitasretorikken er 

tydelig tilstede i både epitafiet og i de litterære tekstene. Kunnskap om og erkjennelse av 

forgjengeligheten er fremtredende i begge kvinneminnene, enten i form at malte hodeskaller 

og blomster, eller i form av ordvalg som timeglass eller løv. Forgjengelighetstemaet er 

gjennomgående for hele perioden, også hos Maren og Dorothe. 

 

De var begge enker, og for enker sier hustavlen; Den som ret enke og alene, skal sætte sit håb 

til Gud og bliv ei bønnen dag og natt. Men den som lever i vellyst, er levende død.103 Maren 

brukte ikke dette like bevisst i sin fremstilling som fromhetsideal i epitafiet som Dorothe gjør 

i sine tekster. 

Kristenlivet er også tjeneste, og både Maren og Dorothe fremstår som tjenerinner for Gud. Å 

tjene Gud innebærer å drive gudfryktighetsøvelser med bønn, andakt og kirkegang. 

Altergangen er den sentrale handlingen blant de troende, og som prestefruer var veien til 

kirken kort. De var dydsforbilder for andre kvinner, og således var trofasthet et sterkt 

fromhetsideal. De var begge utholdende i troen tross sine utfordringer i livet. 

Å være et Guds barn innebærer like mye å leve under Faderens tukt som under hans hjelp og 

omsorg. Guds omsorg og tukt gjelder både det åndelige og det verdslige, og for begge 

kvinnene er det Gud som råder over deres liv. Gud avgjør menneskenes åndelige skjebne, og 

mennesker som lever i synd uten bot fører Guds vrede og negativ dom over seg. 

                                                
103 Luther (1529) s. 264. 
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En kan tenke at det er enklere å formidle et budskap gjennom en visuell fremstilling der 

sjangeren tydelig legger føringer for utformingen. Sjangeren tydeliggjør avsenders målsetning 

for portretteringen, og gir det en tydelig plassering innenfor etter-reformatorisk minnekultur. 

De retoriske virkemidlene er representative for sjangeren, og harmonerer således innenfor 

datidens malestil . En visuell fremstilling gir ikke like stort rom for egne tolkninger, men det 

formidler noe særegent fra menneske til menneske ved at man ser den portretterte inn i 

øynene. Allikevel er formidlingen sekundær gjennom maleren. 

Dorothes litterære stil gir andre formidlingsmuligheter, og gjennom hennes rike ordforråd gir 

hun tekstene flere dimensjoner. Litterær form gir større rom for å utdype detaljer og bringer 

leseren inn i et større forståelsesunivers. Den litterære form gjør formidlingen svært personlig 

og ekte da formidlingen oppfattes å være primær fordi den er ført i pennen av forfatteren selv. 

Dorthe er en tydelig representant for ortodoksien, men foregriper også ettertidens personlige 

pietisme med sin klare himmellengt og tydelige pønitensefromhet.  

4.1 Oppsummerende	konklusjon	

Både Maren Opdal og Dorothe Engelbretsdatter vokste opp og levde sine liv innenfor 

embetsstanden og øvrighetskulturen, og deres livsforløp har mange likheter. Dette danner et 

utgangspunkt for forståelse av det grunnlaget som var dannende for deres liv og de 

samfunnsmessige kravene som lå til grunn for et liv i fromhet. Disse to kvinneminnene er et 

vindu inn i en historisk epoke preget av sterke religiøse overbevisninger som har satt sitt preg 

på alle livets fasetter. 

Begge kvinnene er både prestedøtre og prestekoner, og en kan anta at de derfor har en særlig 

kjennskap til skriftene og at de selv har hørt mange ortodokse prekener. Tanker om Guds 

vrede, om bot og kors og en sann tro på Jesu ”verk for deg” er typisk innenfor ortodoksien.104 

Disse temaene kan enkelt leses inn i både Marens epitafium og Dorothes tekster, og gir en 

særlig forståelse for disse kvinnenes strenge pønitensefromhet og ansvar for å formidle den 

rette tro. 

Å ha tonesatt Dorothes tekst har gitt meg et særlig innblikk i hvordan hennes tekster fremstår 

når de er tonesatt innenfor datidens notebilde. Dette gir en bredere forståelse for barokkens og 

ortodoksiens formidlingsunivers. 

Den kvinnelige dimensjonen ved disse kvinneminnene er påtagelig, og deres fremstillinger 

tilfører minnekulturen en dypere og et mer mangefarget innhold. De benytter et billedspråk 
                                                
104 Valkner (1999) s. 587. 
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som taler direkte til sansene og som uttrykker de ulike fromhetsidealene i sin samtid. 

Begge uttrykkene krever en medsansing og medforståelse der seeren/ leseren må benytte 

bakenforliggende tradisjoner og tekster inn i tolkningen. 

Komparativt står disse kvinneminnene innenfor en felles tradisjon der det innenfor denne også 

er mulig å skape individuelle varianter. Det lutherske menneskesynet er tydelig kommunisert 

gjennom begge uttrykkene, men kan være enklere å se i epitafiet. De har et tydelig fokus på 

barn som bevis på fromhet gjennom sine vellykkede ekteskap og begge presenterer sine 

Lebens-Früchte som bevis på deres ekteskapelige plikter er holdt. Familien fremstår som en 

enhet der både levende og døde er tilhørende, og skal gjenforenes i himmelen.105 

For mennesket står veien åpen til kontakt med den gudommelige skjebnen, en vei som går 

gjennom bot frem til sann tro. Den som gjør bot får allerede i det jordiske livet en forsmak på, 

og en del i, den gudommelige og fullkomne verden. Etter døden, oppstandelsen og dommen 

skal det fromme hjemmet være de troendes evige bolig. 

For de to kvinnene var det ingen tvil om meningen med livet og målet for det. De var med 

Gud i det jordiske livet, og etter døden ventet et enda bedre liv med Ham i himmelen. De 

hadde et mål og de hadde et sterkt ønske om å formidle noe når de utformer sitt epitafium og 

sin Liig-sang. De ville kalle de gjenlevende til tro, gi håp, formane og undervise, og gi trøst 

og glede…i takk og ære til Gud. 

Haff Troens Lampe altid tendt, 

Brudgommen du med glæde vendt, 

Begyndt da nu at streffve, 

Og Kiemp imod dit Kiød og Blood, 

Ryd du den fule Synde-Rood, 

Som kom dig til at beffve, 

Elsk saa din Næste uden Had, 

Og hielp de Arme, giør dem glad, 

Lad paa dit Leffned kiende, 

At du har været saadan Giest, 

Som til den Evig Jubel Fest, 

Sig Fryder uden Ende.106 

 
 

                                                
105 Aavitsland (2018) s. 62. 
106 Valkner (1999) s. 62. Tacksigelse efter Christi hellige Legoms og Blods Annammelse, vers 6. 
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5 	Appendiks	

5.1 Foto	av	portretter	av	Hr.	Borch	og	Maren	
	

 

 
Foto: Henrik Grevenor 1925.   
Hr. Borch er attribuert Peter Anderssønn Lillie eller hans verksted.  
Befinner seg på Glomdalsmuseet. 
Maren Opdal: henvises til ”etter Netta Johansdt. Brun fra Kvikne”.  
Tilegnet Peter Anderssønn Lille av Henrik Grevenor.  
I Norsk kunstnerleksikon attributteres også Lillie eller hans verksted. 
Befinner seg i Norsk Folkemuseum sin Samling (N.F 936). 
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5.2 Foto	fra	boken	til	Finne-Grønn	1921	
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5.3 Eldre	fotografi	av	epitafiet	

 
 

 
 
Foto: Riksantikvaren 
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5.4 Epitafiet	i	2018	

 

 
Foto: Vigdis Vingelsgaard. 
Epitafium Maren Opdal 1679. 
Slik det ser ut i 2018. 
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5.5 Utsnitt	av	to	hodeskaller		

                                                                  
 

 
                 Abigael: Ulik de andre 

  
 
 
 

 
                  Død pike: Lik de andre 
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5.6 Epitafium		over	Anders	R.	Blich/Blix	med	familie	fra	1654	

 
 

Antagelig fra 1654. Sogneprest Anders Roaldsen Blich/ Blix med familie. En av pikene til 
høyre skal være Maren Opdal. Ut fra fødselsår og oppstilling er det antagelig Maren som er 
avbildet som pike nummer to fra høyre på første rad. Hun holder en hvit blomst i hånden. 
Foto: Riksantikvaren 
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5.7 Omtale	av	Opdal-familien	

 

 
Omtale av Opdal-familien. 

Fra: Andreas Erlandsen (1895): Biografier om Geistligheten i Trondheims stift. 
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5.8 Kart:	Den	gamle	kirkens	plassering	i	Elverum	

 
Den gamle kirkes plassering (stort blått felt) 
Kilde: Kulturminneforeningen/kirkesteder i Hedmark 
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5.9 Omtale	av	restaureringen	1836	

 
Foto: Veronika Johnsen 
Tekst: 
”Aar 1836 i Juli Maaned blev af Kirkeværgerne Hr. Premier-Lieutenant Øvergaard og Peder 
Helgesen Bæk foranstaltet en Jubel-Renselse i Elverum Kirke som da havde staaet i hundrede, 
eet hundrede Aar. Ved denne Leilighet blev ogsaa nedtaget og oppudset dette Malerie, der 
efter Kaldsbogens Udvisende skal forestille Sognepræst Jens Borch, der døde 1670, og hans 
Hustrue Maren Opdal, der efter sin første Mands Død blev gift med den følgende Sognepræst 
Hr. Christopher Knudsen Hammer, der blev ordineret 1670 og døde 1688. Denne Person er 
det sandsynlig som paa Maleriet forestilles at staae Konen nærmest. Denne Præstekones med 
begge disse Mænd avlede Børn findes ogsaa malede paa denne Tavle”. 
Elverum Præstegaard den 7de Juli 1836.  Stenersen, Sognepræst. 107 
  
                                                
107 Finne-Grønn (1921) S. 96 .Teksten er gjengitt som avskrift. 
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5.10 Efterfølgende	Liig-Sang	(Fra	Valet	1698)	

Efterfølgende Liig-Sang  
Valet 1698 

 
Under Melodie: 

Som: Eden den Have lystig laa, 
Eller: Naar min Tid og Stund er for Haand,etc. 

 
Maa, som et Amindelsis-Tegn, siungis sidst over Graven, 

Viin-Gaards Herrens Tieniste-Qvinde 
Den Eensam Daglønner-Jnde, 

Saligheden Af Hannem Begiærte, 
Hviler legomed i. 

 
2.Tim.IV.7.8. 

Jeg haver stridet den gode Strid; Jeg fuldkommende Løbet;Jeg forvarede Troen, fremdeelis er 
Retfærdigheds Krone henlagt mig. 

 
 
1 

NU har den Bergens Debora 
For ingen Sorg at grue, 
Her sad i sit Bethania 

Og kurred som en Due, 
Bedrøved,eenlig,og forlat, 

Bød Vellyst længe gode Nat 
Før Døden slog til Hiertet. 

 
2 

O Lof skee GUd! Den gangbar Giæst, 
U-taalig Kummer døved, 

Gav det dyb-saared Kre sin Rest, 
Hand Mand og Børn berøved. 

Nu rolig uden Klage-Skrig 
Hos Deris Been hun hviler sig, 

Til Røsten aabner Graven. 
 
3 

Fra Synd og Sorg med Taared Kind 
Undveg Hun Hevne-Riised; 

Bad, sukked, græd og sang sig ind 
J Eden Paradiised, 

Der blev all piinlig Jammer slugt, 
Der bar Viduens Offer Frugt 

Forløseren self podet. 
 
4 

Ved Svabe-Sangen, Døden fick, 
Ved nyttig Andagts Tancker, 

Hun opad Himmel-Stigen gick, 
Og Glæde-Neger sancker, 
Det sørgelige Bethania, 

Og Verdens syndig Sodoma, 
Var Qvindens Pestilentze. 

 
5 

En salig Død var Hende nock, 
Her nyned angst og bange, 

Hist siunger Hun blant Engle-Flock 
Triumph og Jubel-Sange: 

Forlyster sig og kiender da 
Maria,Judith,Debora, 
Elisabeth og Anna. 

 
6 

Lof-Sange fordum Tid bar frem 
J Helligdommens Tempel, 
En Dorothe, et uselt Lem 
Her tog af Dem Exempel, 

Sang GUd til Ære, sig til Trøst, 
Omskiønt de hellige Qvinders Røst 

Gick over Synder-Jndens. 
 
7 

Tog dog,Brudgommens,Trøstens GUd, 
Hver Bood-fuld Siæl udkaarer 

Miskundig mod sin Encke-Brud, 
Ham offered Sang og Taarer: 
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Hin skrøbelig Brøstfældig Kar 
J Meseck en Udlending var 
Holt Troen fast til Enden. 

 
8 

Klenoder, Bane-Laabeds Løn 
Tro-Tienere hist henter, 

Og Lifsens Krone meer end skiøn 
J Brude-Skat Hun venter: 

Nu først og fremst staar Siælen blank 
Til Legomed foruden Ank 

J Jorden har udhviled. 
 
9 

Naar da Basunen bær det Bud 
Paa Domme-Dag saa klinger: 
Stat op du Døde,kom her ud, 
Hun glad af Graven springer, 

Og Siælen ind i Legomed 
Forklared naaer et Fryde-Sted 

Blant Zions Sanger-Jnder. 
 

10 
Sødt ledskisa f Vellystens Aa, 

Og udstaffered frydis, 
Hvid-Klæd med Ære-Kronen paa 

Til Lammeds Bryllup bydis: 
Hvor Herlighed og Glæden er, 
Ny Sang Hun Evig siunger der 

For Lammed og for Stolen. 
 

11 
Hver Anger-given Knused-Rør 

Skal og i lige Maade, 
Her lever vel og salig døs, 

Erlange samme Naade; 
Men ingen nyder den Credit, 
De saa kand blive Døden qvit 

Som Enoch og Eliah. 
 

12 
Mirackel-Viis med Siæl og Krop, 

Fra slemme smit-som Synder, 
Til Himmelen blev tagen op, 
GUds Ord os det forkynder: 

Vi maa for Døden holde Food, 
Undvige Synden, giøre Bood, 

Som Paulus og Manasses. 
 

13 
Bøj Hierteds Knæ,synd-fangen Træl, 

Naturens Gield bør yde, 
Saa giorde denne salig Siæl 

Lod Anger-Taarer flyde, 
Til Hun i Haabed Bønnens Form 

Løb giennem Luften sidste Storm, 
Vandt Sejr,Striden stilled. 

 
14 

Foor hen i Fred fra Synd og Nød 
Til Glæden i det Høye, 

En sød-kiærkommen ynske-Død 
Bort jog all Sorg og Møye, 

Kiøds Lyster Hun af Sinde slog, 
Da Jesus Hiertet til sig drog 
Ved Aandens Drage-Liner. 

 
15 

Nu trøstig,Ære-fuld og glad 
Beskuer klar og herlig 

Guds Ansigt,udvald Venne-Rad 
Med Hende siunger kiærlig, 

Blant Engle-Tal,som Debora, 
Haleluja!Victoria! 

Te Deum nos Laudamus. 
 

16 
Betæncker,efterlatte Faar, 
Med Angers Taare-gyden, 

At Evigheden forestaar 
Og Døden er i Gryden: 

Far vel! med-Søstren takket af, 
Strør dog lit Løf paa Hendis Graf, 

J Himmelen bær Palmer
. 
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5.11 	Note:	Efterfølgende	Liig-Sang.	

Teksten er bearbeidet av Veronika Johnsen. 
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5.12 Tekst	basert	på	kildeavskrift	fra	1685	

 
Effterfølgende Grafskrift (16--)108 

Skal teinis paa Dorothe Engelbregtzdaters sali Ambrosi hardenbecks ligkiste med vide malede 

bogstaver paa laaget og omkring, hun var fød j Bergen 1634 den 16 januari af hederlige 

forældre og døde salig 170nb:i hendes alder nb.aar. 

 

Ach siæle brudgom trøstens gud 
Anam din prøvet Encke brud 
Nu kom fra megen trengsel 
Fra uro møye sorg og synd 

Fra redsel fryct og dybedz dynd 
Till himmelen bar legsell 

 
I verden enlig og forlat 

Jeg vandret om min siæles skat 
Som en forjaget due. 

Besk Maræ vand og kummer brød 
I suck og anger taare flød 

Antente troens lue 
 

Nu ferdig trøstig og bered 
Far ieg lycksalig hen i fred 

Tit husvil maate fløtte 
Bedrøved under byrdens tvang 
Jeg klagelig sang jammers sang 

En angst den anden møtte 
 

Nu har ieg strid den gode strid 
Og ofvervant i naadsens tid 

Al pinlig vee og vaade 
Det sendebud forløstet mig 

Mod mishaab og i dødsens Krig 
Du persen for mig traade 

 
Nu rolig blant de dødes tall 
Jeg viller i den mørke dal 
Stedz varig intil dommen 

Da ieg og hver bodferdi lem 
I Zion nyder hus og hiem 

                                                
108 Valkner (1999) s. 385. 
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Hvor glæden er fulkommen 
 

Med joseph der i ro og fre 
Jeg glemmer min Elendighed 

Barmhiertig salig-giører. 
Hos dig og blant din engle hær 

Ieg evig glæde neger bær 
Hvor ingen sorg mig rører 

 
Af graven glad og ærefuld 
Opreisis vi fra støf og muld 

Nor røsten siger kommer 
Da siunger ieg som debora 
Triumph sang og haleluja 

Du vedst o naadig dommer 
 

At fra skinhellig hyckleri 
Har bedekonsten giort mig fri 

I dig bestod min glæde 
Dit kraftig ord i dette lif 

Var min udvalde tidsfordrif 
Udi mit Enke sæde 

 
Sang ofretz fruct ieg ofret dig 

Du plantet self og størcket mig 
Andagten siælen gauvner 

Tel arbeidz løn jeg venter hist 
Brud-kronen herre Jesu Christ 

Hvor mand og børn mig fauvner 
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5.13 Dorothe	Engelbretsdatters	hus	

 

 
Dorothes hjem i Kong Oscars gate i Bergen ca. 1880.  
Foto: Marcus Selmer/ UiB 

 

 
Dorothes hus ble flyttet til Gamle Bergen museum i 1962. Her besøker jeg huset i 2014.  
Foto: privat 
  



	 	  

66 

6 Litteraturliste	

- Alnæs, Karsten (1997): Historien om Norge Bind 2. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. 

- Angel, Sivert (2009): Å møte døden med en preken - Forholdet mellom levende og døde i 
lutherske begravelser og likprekener på slutten av 1500-tallet, Norsk Teologisk 
Tidsskrift 1/2009.  
 
- Akslen, Laila (2009): Dorothe Engelbretsdatter. I: Norsk biografisk leksikon. Nettside: 
https://nbl.snl.no/Dorothe_Engelbretsdatter 19.8.2018. 
 
- Akselsen, Laila (1997): Norsk barokk. Oslo: Landslaget for norskundervisning. 
 
- Bibelen (2011) 1. opplag. Bibelselskapet. 
 
- Brendalsmo, Jan A. (2001): Kors, krusifiks og kirker - et sveip gjennom middelalder og 
nyere tid. Artikkel i Kors og krusifiks, Oslo: Norsk institutt for kulturminneforskning. 
 
- Brunius, Teddy (1994): Barockens diskreta symbolism I: Malmanger, Magne (red.): 
Barokkens verden. Oslo: Aschehoug. 
 
- Christie, Sigrid (1973): Den lutherske ikonografi I Norge inntill 1800 Bind 1 og 2. Oslo: 
Forlaget Land og kirke. 
 
- Dahl, Svein Tore (2000): Geistligheten i Nord- Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700. 
Trondheim: Svein Tore Dahl.  
 
- Dansk salmebok: Thomissøn. Nettside: 
http://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/528/414/3 5.2.2018 
 

- Den danske Kirkeordinans af 1539. Nettside:  
http://www.lutherdansk.dk/trellix/id134.htm, 20.04.2018 
 
- Eidsvåg, Inge (2018): Drømmen om udødelighet. I: Forberg, Bente, Kåre Hosar og Berit 
Snøan (RED): Døden. Maihaugen og Aulestad museer. 
 
- Elstad, Hallgeir (2002): Kapittel 4: Ortodoksien. I: Illustrert norsk kristendomshistorie. Red: 
Hallgeir Elstad og Halse, Per. Bergen: Fagbokforlaget. 
 
- Finne-Grønn, S. H. (1921): Elverum, en bygdebeskrivelse. Bind II: Bygdens almindelige 
historie, institutioner og embedsmænd. Kristiania: Cammermeyers boghandel (Sigurd 
Pedersen og Eistein Raabe). 
 
- Friis, Anne (2016): Kærlighed og pligter - om ægteskab og køn i 1700-tallet. I: Reformation 
Blogindlæg. Aarhus universitet.  Nettside: 
http://reformation.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/kaerlighed-og-pligter-om-aegteskab-
og-koen-i-1700-tallet/,  23.08.2018. 
 



   

67 

- Gilje, Nils og Rasmussen, Tarald (2002): Tankeliv i den lutherske stat 1537-1814. Norsk 
idéhistorie,bind 2.Oslo: H.Aschehoug & Co. 
 
- Grevenor, Henrik (1925): Østlandsk portrettkunst 1675-1700. Oslo: Norsk Folkemuseums 
forlag. 
 
- Holm, Bo Kristian (2016): Luthers brug af bryllupet som billede. I: Reformation 
Blogindlæg. Aarhus universitet. Nettside: 
http://reformation.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/kaerlighed-og-pligter-om-aegteskab-
og-koen-i-1700-tallet/, 23.08.2018. 
 
- Holm, Bo Kristian (2018): Martin Luthers forståelse af forholdet mellem religion og 
politikk. Aarhus Universitet. Nettside:  
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/martin-luthers-forstaaelse-af-
forholdet-mellem-religion-og-politik/, 29.08.2018 
 
- Hosar, Kåre (2018): Kjærlighet i døden. I: Forberg, Bente, Kåre Hosar og Berit Snøan 
(RED): Døden. Maihaugen og Aulestad museer. 
 
- Huseby, Finn (1988): Elverum hovedkirke 250 år. Elverum: Elverum kirke. 
 
- Kaufmann, Thomas (2003): The Clergy and the Theological Culture of the Age: The 
Education og Lutheran Pastors in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. I: Dixon, C. Scott 
and Luise Schorn-Schütte (Ed): The Protestant Clergy of Early Modern Europe. Palgrave 
macmillian. 
 
-Koefoed, Nina (2017): Du skal ære din far og din mor-ansvar og pligt i det fjerde bud. 
I:Reformation Blogindlæg. Aarhus universitet. Nettside: 
http://reformation.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/du-skal-aere-din-far-og-din-mor-
ansvar-og-pligt-i-det-fjerde-bud/, 23.08.2018. 
 
- Koefoed, Nina (2017): Lighed eller hierarki mellem kønnene hos Luther? I: Reformation 
Blogindlæg. Aarhus universitet. Nettside: 
http://reformation.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/lighed-eller-hierarki-mellem-koennene-
hos-luther/, 23.08.2018. 
 
- Koefoed, Nina (2016): ”Du må ikke bedrive hor”- om brud på det 6.bud og reguleringen af 
sex uden for ægteskab. I:Reformation Blogindlæg. Aarhus universitet. Nettside: 
http://reformation.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/du-maa-ikke-bedrive-hor-om-brud-paa-
det-6-bud-og-regulering-af-sex-uden-for-aegteskab/, 23.08.2018. 
 
-Koefoed, Nina (2016):Reformationen og nye regler for indgåelse af ægteskab.. 
I:Reformation Blogindlæg. Aarhus universitet. Nettside: 
http://reformation.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/reformationen-og-nye-regler-for-
indgaaelse-af-aegteskab/, 23.08.2018. 
 
- Koefoed, Nina (2015):”Den man elsker, tugter man”? Reformation og børneopdragelse.. 
I:Reformation Blogindlæg. Aarhus universitet. Nettside:  
http://reformation.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/den-man-elsker-tugter-man-
reformation-og-boerneopdragelse/,  24.08.2018. 



	 	  

68 

 
-Kvalbein, Laila Akslen (1970): Feminin barokk. Dorothe Engelbretsdotters liv og diktning. 
Oslo: Universitetsforlaget. 
 
- Larsen, Jens Petter og Mogens Wöldike (1992): Den Danske Koralbog,Melodisamling til 
Den Danske Salmebog. 3. reviderede utgave ved Henrik Glahn. Copenhagen:Edition Wilhelm 
Hansen AS. 
 
- Lindhardt, Jan (1982): Martin Luther. Renæssance og reformation. København: Nyt Nordisk 
Forlag. 
 
- Lund, Christian (2012): Forholdet til døden endret synet på livet. Norges forskningsråd. 
Nettside:  
https://www.forskningsradet.no/prognett-
fripro/Nyheter/Forholdet_til_doden_endret_synet_pa_livet/1253972425107&lang=no, 
03.10.2017. 
 
-Luther, Martin (1519): To ”sermones”; En preken om det å forberde seg på å dø. Redigert 
av Inge Lønning og Tarald Rasmussen. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. 
 
-Luther, Martin (1529): Enchiridion, Den lille katekismus.I:Prenter, Regin (red)(1963): 
Luthers skrifter i udvalg.Bind 2. Skriftene om Kirke og Gudstjeneste. København: Institutt for 
dansk kirkehistorie. 
 
- Markussen, Ingrid (2018): The Household Code: Protestant Upbringing in Denmark-
Norway from the Reformation to the Enlightenment. I: Nordic Childhoods 1700-1960. Red: 
Aasgaard, Reidar, Marcia Bunge og Merethe Roos. New York: Routledge. 
 
- Nielsen, Erik A. (2010): Thomas Kingo. Barok, enevælde, kristendom. Danmark: Gyldendal.  
 
- Nilssen-Nygård, (1938): Elverum kirke. En mønsterkirke og en virkelig restaurering. I: 
Fortidsminneforeningens årbok 1938. Oslo: Fortidsminneforeningen. 
 
- Odden, Einar (2018): Døden er ingen kraft. I: Forberg, Bente, Kåre Hosar og Berit Snøan 
(RED): Døden. Maihaugen og Aulestad museer. 
 
- Oftestad,Eivor A. og Kristin B. Aavitsland (2012): Å mines de døde. Pacem-tidsskrift for 
militær etikk. Nettside: http://pacem.no/2012/a-minnes-de-dode/, 03.10.2017. 
 
- Oftestad, Bernt T, Tarald Rasmussen og Jan Schumacher (2005): Norsk kirkehistorie, 3. 
opplag. Oslo: Universitetsforlaget. 
 
- Pettersen, Egil og Elisabeth Aasen (1996): Dorothe Engelbretsdatter, Tekster i utvalg. 
Salmer, rimbrev og leilighetsdikt. Bergen: Eide forlag. 
 
- Reiten, Ingeborg (2009): Peter Andersen Lillie. I: Norsk biografisk leksikon. Nettside: 
https://nbl.snl.no/Peter_Andersen_Lillie, 08.03.2018. 
 
- Riksantikvaren (2015): Middelalderske kirkesteder i Hedmark fylke. Nettside:  
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/id/356145/kikresteder_Hedmark.pdf, 02.05.2018. 



   

69 

 
- Sandvik, Hilde (2005): Tidlig moderne tid i Norge. 1500-1800. I: Med kjønnsperspektiv på 
norsk historie. Red: Blom, Ida og Sølvi Sogner. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 
 
- Schiørring, Nils (1950): Det 16. og 17.århundredes verdslige danske visesang. København: 
Thaning &Appels forlag. 
 
- Skinnebach, Laura Katrine (2016): Epitafier giver indblik i datidens fromhed og 
erindringskultur. I: Reformation Blogindlæg. Aarhus universitet. Nettside: 
http://reformation.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/epitafier-giver-indblik-i-datidens-
fromhed-og-erindringskultur/, 23.08.2018. 
 
- Skrede, Sverre Mo (1923): Presteskapets utvikling til en geistlig stand efter reformasjonen. 
I: Koht, Halvdan, Oscar Albert Johnsen og Edv. Bull: Avhandlinger fra Universitetets 
historiske seminar, 6te Bind 2dre hefte. Kristiania: Grøndahl & Søn. 
 
- Sommer, Mattias Skat (2015): Reformationens nye forståelse af det fromme liv og 
samfundets orden. I: Reformation Blogindlæg. Aarhus universitet. Nettside: 
http://reformation.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/reformationens-nye-forstaaelse-af-det-
fromme-liv-og-samfundets-orden/, 23.08.2018. 
 
-Svendsen, Bastian (2003:Webbok av Jan Oldervoll):Håndskrevne biografiske opptegnelser 
over geistlige i Hamar og Christiania stift. Hamar: Statsarkivet. Nettside:  
http://da3.arkivverket.no/cgiwin/WebBok.exe?slag=lesdok&bokid=geisthamarIII&sideid=90
&gstorleik=, 12.07.2018. 
 
- Valkner, Kristen (1999): Dorothe Engelbretsdatter Samlede skrifter med nytt etterord av 
Laila Akselsen og Inger Vederhus. Oslo: Aschehoug & Co. 
 
- Valkner, Kristen (1959): Norges kirkehistorie, ca 1500-1800. Oslo: Universitetsforlaget. 
 
- Vingelsgaard, Vigdis (2004): Altertavla fra Vingelen Trefoldighet. I: Red. Trond Jergel: 
Årbok for Nord-Østerdalen 2004. Tynset: Nordøsterdalsmuseet. 
 
- Vederhus, Inger (2011): Bold of pen,bold of ink. I: The history of Nordic women´s literature. 
Nettside:  
https://nordicwomensliterature.net/2011/07/25/bold-of-pen-bold-in-ink/, 07.08.2018. 
 
- Væringsaasen, Helge: Glomdalsmuseets protokoll over inventar. 
 
- Wangsgaard Jürgensen, Martin (2009): Grav og gravminde Sorg og savn - Nogle 
overvejelser omkring det protestantiske epitafium, Norsk Teologisk Tidsskrift 1/2009. 
 
- Østby, Leif (Red.) (1983): Norsk kunstnerleksikon; bildende kunstnere, arkitekter, 
kunsthåndverkere. Bind 2 H-M. Oslo: Universitetsforlaget. 
 
- Øye, Ingvild (2005): Kvinner, kjønn og samfunn. Fra vikingtid til reformasjon. I: Med 
kjønnsperspektiv på norsk historie. Red: Blom, Ida og Sølvi Sogner. Oslo: Cappelen 
Akademisk Forlag. 
 



	 	  

70 

- Aarflot, Andreas (1967): Norsk kirkehistorie II. Oslo: Lutherstiftelsen. 
 
- Aavitsland, Kristin (2018): ”Let the Little Children Come to Me”. Representations of 
Children in the Confessional Culture of Lutheran Scandinavia. I: Nordic Childhoods 1700-
1960. Red: Aasgaard, Reidar, Marcia Bunge og Merethe Roos.New York: Routledge. 
 
- Aavitsland, Kristin B. (2015): Remembering Death in Denmark-Norway during the period 
of Lutheran orthodoxy. Fra boken Preparing for Death, Remembering the dead, Tarald 
Rasmussen og Jon Øygard Fæten (eds). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 
 
- Aavitsland, Kristin B. (2014): Minnet om de døde og påminnelsen om døden,Magister Jens 
Pedersen Hiermanns epitafium I Stavanger domkirke. I: Fortidsminneforeningens årbok 
2014: Dødens kulturminner. Oslo: Fortidsminneforeningen. 
 
 
 
 
 
 


