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SAMMENDRAG
I tiden etter reformasjonen ble epitafier hengt opp på de lutherske kirkeveggene over hele
det protestantiske området, også i Norge. I norske kirker og museer er det i dag bevart snaut
200 epitafier fra perioden 1537–1700. Basert på en studie av disse epitafiene, vil denne
artikkelen undersøke trekk ved epitafienes bildespråk og tavlenes offisielle og uoffisielle
funksjoner.
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ABSTRACT
After the Reformation, epitaphs were hung on the Lutheran church walls all over the Pro-
testant area, Norway was no exception. Today, around 200 epitaphs made before the 18th

century are preserved and kept in Norwegian churches and museums. Based on a study of
the preserved Norwegian epitaphs, this article aims to shed light on the iconography and
functions of Norwegian epitaphs from the early modern period.
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Fra høyt oppe på veggen skuer de ned på oss, de døde på veggen. De står side om side med
foldede hender. Stivt og alvorlig søker de blikket vårt. I dag er det bevart omlag 200 min-
netavler, også kalt epitafier, innenfor det som utgjør grensene for dagens Norge. Selve ordet
epitafium (gammelgresk: på graven) betegnet i antikken en gravtekst, ofte skrevet på en grav-
stein eller en plakett. I dag benyttes begrepet oftest om minnetavler som ble hengt opp på
kirkeveggene over hele det protestantiske området, også i Norge, i tiden etter reformasjo-
nen. Med få unntak har tavlene vært oversett og glemt, ikke bare i forskningen, men også av
kirkegjengerne rundt om i landet – til tross for deres store utbredelse, i visse tilfeller tallrike
tilstedeværelse i kirkerommet og ofte massive størrelse.1 Joseph Leo Koerner har beskrevet
minnetavlene som «cobwebbed memorials and word-infested panels that hang like forgot-
ten overcoats on the walls of evangelical churches.»2 Koerners observasjon er korrekt, tavlene
henger der, men det er som om vi ikke riktig ser dem. Det kan være mange grunner til det:
Mange av bildene har mørknet med århundrene slik at det er vanskelig å se motivene. Moti-
vene illustrerer gjerne bibelfortellinger som kirkegjengerne på 1500- og 1600-tallet kjente
godt til, men som vi i dag sliter med å plassere. I tillegg til mørknet ferniss og manglende for-
ståelse av det ikonografiske innholdet, kan den manglende interessen for epitafiene skyldes at
vi ikke riktig forstår hensikten med disse verkene. For dagens betrakter er ikke motivasjonen
bak det å føre opp et epitafium opplagt. Gjennom å undersøke noen av de norske epitafienes
motivkrets og opprinnelige funksjon, er målet med denne teksten å blåse bort noe av spindel-
vevet som Koerner beskriver. Artikkelen springer ut av det nå avsluttede tverrfaglige forsk-
ningsprosjektet «Death in Early Protestant Tradition» ved Universitetet i Oslo og baserer seg
på en studie av snaut 200 bevarte epitafier som i dag finnes i norske kirker og museer.3 De
utvalgte illustrasjonene eksemplifiserer mangfold, fellestrekk og avvik i dette materialet.

REFORMASJONENS BRUDD MELLOM DE LEVENDE OG DE DØDE

For å svare på hva som var motivasjonen bak å føre opp en minnetavle, må vi se på end-
ringene reformasjonen brakte med seg knyttet til oppfatningen om frelsen, døden og etter-
livet. I middelalderen oppfattet man tilværelsen som et fellesskap bestående av levende og
døde: Helgenene i himmelen kunne gå i forbønn for menneskene som ba til dem, og de
levende kunne be for sjelene til de døde i skjærsilden. Man kunne også forsøke å redusere
egne pinsler i skjærsilden mens man fremdeles var i live, ved blant annet bot, avlat og gaver
til kirken.

Et eksempel på en slik gave er alterskapet presten Ansten Jonssøn av Skanke-slekten ga til
Ringsaker kirke på begynnelsen av 1500-tallet. Skapet rommer et materielt vitnesbyrd om
troen på relasjonen mellom de levende og døde. Sentrert i en av nisjene i skapets corpus
finner vi en skulpturell fremstilling av en knelende Ansten sammen med skytshelgenen hans,
døperen Johannes (ill. 1). Med lammet i sin venstre hånd, og den høyre plassert på prestens
rygg, leder Johannes Ansten frem til Gud. Skapet har også verbale oppfordringer til menig-
heten om å be for Anstens sjel post mortem: To innskrifter, en skrevet på dansk i bildefeltet
på ytre venstre skapdør, og en skrevet på latin på listverket som i dag er overmalt, oppfordret
den som så på skapet til å be for Anstens sjel: «Presten Ansten Jonss(øn) loth thenne Taffle
giøre, beder Gud for hans Sæl» og «… que hac aspicis atque animam optat requiscere ceolo».4

Ved menighetens bønn skulle renselsen i skjærsilden forkortes og prestens frelse sikres.
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Med reformasjonen endret forståelsen av etterlivet seg, og man fikk et brudd mellom de
levende og døde. I henhold til protestantisk lære, var det kun Guds nåde og egen tro som
avgjorde om man ble frelst. Verken gode gjerninger, forbønn, gaver, bot eller avlat hjalp den
som vaklet i troen. Helgenene kunne ikke gå i forbønn hos Gud, og de levende kunne ikke
påvirke dommen for den som var død. Enten trodde man på Gud og kom til himmelen,
eller så gjorde man det ikke og havnet i helvete.5 Det etter-reformatoriske epitafiet skulle
derfor ikke være en oppfordring om å be for avdødes sjel, snarere skulle slike minnetavler
oppfordre menigheten til å ære og minnes salige medlemmer av menigheten som hadde
vært sterke i troen og således gode rollemodeller for de gjenlevende. Imidlertid viser en
nærmere undersøkelse av tavlene at det kunne være ganske andre motiver bak det å føre
opp et epitafium, motiver som kanskje ikke var religiøst forankret i det hele tatt.

MINNETAVLENES STANDARDISERTE BILDEPROGRAM

Den eldste registrerte minnetavlen i Norge er fra Holum kirke ved Mandal og er datert 1565.6

Her sitter sogneprest Thomas Jonssøn i halvfigur omgitt av bøker. Den ene hånden hviler på
en hodeskalle, mens han i den andre holder en skriftrull og peker på hodeskallen. I bildefeltets
øvre venstre hjørne er det et innskriftsfelt på latin som forteller at den ærverdige Jonssøn var
prest i Mandal kirke og at han døde i 1565, i troen på at Gud ville forbarme seg over hans sjel.

Ill. 1
Ringsaker alterskap, detalj, begynnelsen av 1500-tallet. Foto: Jan Haug, Domkirkeodden / Anno
Museum.
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Basert på det norske materialet ser det ut som både formspråk og innskrifter raskt ble
standardisert. De fleste epitafiene har et portrett av den som skal minnes, enten alene slik
som Jonssøn, eller sammen med hele sin familie, ofte i kombinasjon med kristen ikonografi
og symboler. I tillegg er epitafiene nesten uten unntak ledsaget av skrift. Innskriftene frem-
hever ofte at verkene er laget til «Guds ære og kirckens beprydelse». Videre inkluderes typisk
biografiske data som navn og årstall for fødsel og død, og ofte er gode personlighetstrekk
hos den avdøde fremhevet. Mange av tavlene har også religiøse sitater og bibelhenvisninger.

Til tross for at de bevarte epitafiene har store ikonografiske og tekstlige fellestrekk, er det
likevel slående hvor ulike disse verkene er ved nærmere undersøkelse. Mens noen epitafier er
enkle med minimalt av bilder og ornamentering, er andre rikt skulpturerte kolosser, utfor-
met i tråd med renessansen eller barokkens formidealer, ofte i flere registre med kompliserte
bildeprogrammer. Noen består kun av tekst, mens andre har flere bildefelt og/eller ikonogra-
fiske motiver skåret ut i rammen. Det er også variasjoner i materialer og teknikk. De fleste er
malt rett på en treplate, eller på lerret som deretter er satt inn i en mer eller mindre utskåret
ramme. Noen få er laget av tinn eller stein, andre er malt rett på kirkeveggen.7

Overklassens etter-reformatoriske gravskikker var ofte overdådige. Selv om flere av de
dansk-norske kongene forsøkte å begrense luksuriøse begravelser og gravmonumenter ved
å sette en grense for kostnader og materialbruk, tillot de kongelige forordningene å oppføre
«en erlige Taule paa weggen, thend døde til Ere.»8 Når vi i dag ser mange av de rikt utfor-
mede tavlene, ofte i flere registre, med ulike bildefelt og tallrike skulpturer, kan man undres
over hvordan denne begrensningen ble forstått. Det kan være lite som minner om påbudt
måtehold og nøkternhet.

HVEM LAGDE TAVLENE?

Flere av de bevarte epitafiene kan knyttes til kjente etter-reformatoriske kunstnerne som
arbeidet i Norge. Bergensmaleren Elias Fiigenschoug (1600–1661) hadde antagelig sin
utdanning fra det nederlandske området.9 Fiigenschoug står bak flere epitafier og portret-
ter fra Mariakirken i Bergen og andre kirker på Vestlandet, blant annet epitafiet over sogne-
prest Peder Gabelsen fra Innvik kirke (ill. 2). Her står familien, levende og døde, side om
side med foldede hender.

Skotskfødte Anders/Andrew Smith (1620–1692) gikk antagelig i lære i Bergen, før han
ble kalt til Stavanger for å utforme den nye prekestolen i domkirken.10 I dag henger fem
epitafier utformet av Smith her. Smith unyttet barokkens dramatiske og ornamentale stil
til fulle. I hans arbeider finner vi et rikt utvalg av ikonografiske motiver satt sammen til et
avansert teologisk program, antagelig bestilt av oppdragsgiverne som var fremstående teo-
loger knyttet til domkirken.11 Ett av epitafiene Smith lagde, er over sognepresten Søverin
Fransøn og hans familie (ill. 3). Her kneler hele familien med foldede hender på røde puter.
Den korsfestede Kristus er gjengitt i bakgrunnen. Hovedfeltet flankeres av utskårne per-
sonifikasjoner av dyder. Rammen har utskårne motiver fra pasjonshistorien samt evange-
listsymboler og engler. På epitafiets topp trår Kristus som verdenshersker på jordkloden
flankert av basunengler.

Peter Reimers (ukjent fødeår–1627) og Gottfried Hendtzschel (ukjent fødeår og dødsår,
kjent i Norge 1625–1648) er to andre kjente kunstnere som også utformet epitafier i Norge.12
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Til tross for at vi finner spor etter navngitte kunstnere i epitafiematerialet, er tilvirkeren
i de fleste tilfeller en anonym skikkelse som verken har etterlatt seg signaturer, initialer eller
selvrepresentasjoner i verket. Kunstnerne bak epitafiene lar seg dessuten i liten grad spore i
bevarte kontraktsinngåelser, salgsdokumenter eller andre skriftlige kilder. Graden av profe-
sjonalisert arbeid i utformingen av epitafier varierer tilsvarende. Fra Vallset kirke i Stange,
Hedmark (som frem til 1924 het Tomte kirke) er det bevart ikke mindre enn 14 tekstepita-
fier oppført mot slutten av 1600-tallet. Antagelig er de ført opp over lekfolk i menigheten.
Disse tavlene er nesten identiske, både når det gjelder utforming og innskrifter (ill. 4).

Kontrasten i form og stil mellom disse enkle tavlene og de overdådige epitafiene i
Stavanger domkirke er åpenbar og kan ha mange forklaringer; tilgangen på profesjonelle
kunstnere var selvsagt begrenset i et lokalsamfunn som Vallset. Bøndene hadde dessuten

Ill. 2
Elias Fiigenschoug: Epitafium over sogneprest Peder Gabelsen, Maren Jensdatter, Agenete
Pedersdatter med to ektemenn (Bendix Nielsen Riis og Absalon Jørgensen Beyer) og fire barn
fra Innvik kirke, 1646. Her vises en digital montasje av epitafiets ulike deler. Universitetsmuseet i
Bergen. Foto: Universitetsmuseet i Bergen / Svein Skare.
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Ill. 3
Anders/Andrew Smith: Epitafium over sogneprest Søverin Fransøn med familie i Stavanger
domkirke, 1647. Foto: Inge Bruland.

Ill. 4
Ukjent kunstner: Epitafium over Christen Ollsen Tomte og Mari Andersdaatter fra Tomte kirke,
nå Vallset kirke, 1691. Foto: Domkirkeodden / Anno Museum.



antagelig et mindre kontaktnett utenfor lokalsamfunnet enn prestene ved Stavanger dom-
kirke. Økonomiske begrensinger kan også ha vært en motivasjon for å benytte lokale
krefter. Likevel kan Tomte-epitafienes stil ha vært et bevisst valg, i tråd med preferanser
for folkekunsten i den geografiske periferien. Et epitafium som støtter denne siste antagel-
sen, er minnetavlen over storbonden Bjørn Frøysåk (ill. 5). Storbonden Frøysåk var antage-
lig ingen fattig mann, så formspråket var neppe økonomisk motivert, men kan snarere ses
som en stilistisk preferanse for en mann av bondeætt i en rural del av landet. Folkekunsten
ser ut til å ha tilbudt et alternativ til den overdådige stilen foretrukket av embetsverket.

PORTRETTETS KONVENSJONER

Som nevnt over, inkluderer de fleste bevarte epitafiene et portrett av den som skal minnes,
enten alene eller ledsaget av ektefelle og/eller barn. Inkluderingen av det personlige por-
trettet i religiøs kunst var ikke noe nytt, selv om eksemplene fra Norge er få før reformasjo-
nen. I senmiddelaldersk kunst er det mange eksempler på at de som fikk laget verket lot seg
portrettere i selve verket, såkalte stifterportretter. Stiftere ble ofte fremstilt som adoranter,
det vil si knelende i bønn eller kontemplasjon, og ofte ble de malt inn i den religiøse scenen
eller de fikk rolle som betraktere – for eksempel fra en loggia eller gjennom en port. Slike
stifterfremstillinger kan ses som forløpere til epitafienes portrettfremstillinger.

Ill. 5
Ukjent kunstner: Epitafium over Bjørn Frøysåk fra Gol kirke, 1699. Nå på Norsk Folkemuseum.
Foto: Norsk Folkemuseum / Haakon Michael Harris.
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I epitafiene er de avbildede oftest vist i hel- eller trekvartfigur. De er ofte knelende med
hendene foldet i bønn, en fremstilling som fremhever deres fromhet og frelsesvisshet. Men
mens blikket til adorantene i senmiddelalderen oftest er vendt mot den religiøse scenen
eller slått ned mot foldede hender eller en bok, er blikket til de avbildede i de aller fleste
norske epitafiene vendt mot de som skal ære og minnes menighetens salige, nemlig betrak-
terne. Blikkretningen og henvendelsen ut av bildet representerer således noe nytt.

Flere epitafier vitner om en tendens til å standardisere de avbildedes ansiktstrekk, antage-
lig mer enn hva en familielikhet skulle tilsi. I stedet for å la dette redusere den kvalitetsmes-
sige oppfatningen av verkene, kan en slik standardisering forstås som et overgangsfenomen
mellom to paradigmer: Epitafieportrettene har en fot i middelalderens bildespråk og en
annen i det moderne portrettets tidlige fase. I senmiddelalderen var ansiktslikhet bare én
av flere strategier for å identifisere den avbildede. Identifisering kunne like gjerne skje ved
heraldikk, symboler, farger, emblemer, gester eller med valgspråk eller navn innskrevet i
verket.13 Ofte ble flere strategier benyttet i samme verk. Svært mange epitafier inkluderer
våpenskjoldene til de avbildede. Ut fra en forståelse av våpenskjold som identifiseringsmar-
kør, vitner ikke bare heraldikken om de avbildedes adelige stand: Inkludering av våpenskjold
var en strategi for å gjenkjenne de avbildede og for å plassere dem genealogisk.

På 1600-tallet tok ansiktslikhet over som den fremste og mest anerkjente teknikken for
å etablere en sammenheng mellom person og portrett. I et epitafium fra Søndeled kirke er
presten Christen Svenningsen avbildet med hele sin familie (ill. 6). Her står presten og tre

Ill. 6
Ukjent kunstner: Epitafium over kapellan Christen Svenningsen og Johanne Lem fra Søndeled kirke,
1664. Foto: Riksantikvaren / Nina Ryder Kjølsen.
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sønner til venstre, med hustruen Johanne Lem og datteren til høyre. I bakgrunnen mellom
dem er himmelporten. I øvre bildefelt ses våpenskjoldene til både mann og kone. Under
bildet har maleren skrevet inn «christiani uxoris sobolisqve effigies et havd multum

pictor fallit in arte sua» som kan oversettes med «et bilde av Christian, hans kone og
hans barn, og maleren mislykkes ikke mye i sitt verk». Innskriften tyder på at kunstneren
hadde ønske og intensjon om å individualisere og få frem særtrekkene hos de avbildede, noe
som peker frem mot det moderne portrettet.

MANNENS EPITAFIUM

De fleste epitafiene som ble hengt opp på kirkeveggene, er over menn. Yrkesgruppen som
er representert hyppigst, er presten. I noen få epitafier er presten avbildet alene, ofte med
bok eller bibel som attributt, men de fleste viser ham med hustru og barn. Dette kan for-
klares ut fra prestens nye rolle som familiemann i henhold til den lutherske læren. Mens
den katolske presten skulle leve i sølibat, kunne den lutherske presten stifte familie, noe de
fleste også gjorde.14 Prestefamiliene er i de aller fleste tilfellene fremstilt med fedre, ekte-
menn og sønner til venstre og mødre, hustruer og døtre til høyre.

Ill. 7
Ukjent kunstner: Epitafium over sogneprest Oluff Thommesøn og Marte Haagensdatter i Ringsaker
kirke,1632. Foto: Domkirkeodden / Anno Museum / Jan Haug.
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Ett fint eksempel på et preste-epitafium er minnetavlen over sogneprest Oluff Thom-
mesøn og hans hustru Marte Haagensdatter i Ringsaker kirke (ill. 7). Her kneler familien
ved foten av korset med Jerusalem i bakgrunnen, far og sønner til venstre, mor og døtre til
høyre. Innskriften viser at tavlen er gitt av sognepresten og hustruen, mens begge fremdeles
var blant de levende, til «Guds Ære, oc Dene Kirckes beprydelse». Den gjentatte poengte-
ringen av intensjonene bak oppføringen bør altså ses i lys av den nye forståelsen av for-
holdet til de døde. Avbildningen skulle ikke stimulere til en middelaldersk forbønnpraksis.
Sognepresten og familien skulle være gode eksempler til etterfølgelse for sognebarna, og
tavlen skulle utsmykke kirken, Gud til ære.

Inkluderingen av familien i portrettene synes å raskt ha etablert seg som en del av epitafi-
enes konvensjonelle bildespråk. Også andre profesjoner valgte denne måten å fremstille seg
selv på: Fogder, sorenskrivere og kjøpmenn står eller kneler med hele familien på kjønns-
delt vis mot en bakgrunn som oftest er helt mørk, viser et landskap med bebyggelse i det
fjerne, er dominert av klassisk arkitektur eller har tunge draperier.

KVINNENS EPITAFIUM

Det er få bevarte epitafier som er ført opp over en kvinne alene. Som oftest er hun vist som
hustru, mor eller datter, slik som i Søndeled. Likevel skal man ikke undervurdere kvinnens
plass i det norske epitafiematerialet. Selv om Fru Johanne og datteren utgjør færre perso-
ner enn mannen og sønnene, får de like mye plass i bildet. Hennes våpenskjold og biogra-
fiske data opptar tilsvarende like mye plass i bildefeltet. Hun er avbildet med et vanitas-
symbol, en blomst, i venstre hånd, mens høyre hånd hviler på lammet og en oppslått bok.
Fru Johanne speiler sin mann og er fremstilt på alle måter som hans likeverdige.15 Ikke bare
presten, men også prestefruen nøt en sosial posisjon som rollemodell for resten av menig-
heten, slik fremstillingen av Johanne viser.

At en enkemann giftet seg på nytt, ser vi mange eksempler på i det bevarte bildema-
terialet, som for eksempel Søverin Fransøns epitafium i Stavanger domkirke. Her kneler
Fransøn sammen med sine to hustruer, «den dydige og gudfrygtige Matrone Mette Maths
Datter Trane» og «den Dyd og Gudelskende Matrone Agnete Sørensdatter Godsen». Men
hvordan var idealet for enkene? Bevarte likprekener fremholdt at en enke skulle hige mot
døden og foreningen med både Kristus og sin avdøde ektemann.16 I epitafiet over Marg-
rette Backisdatter fra Vivestad kirke er Margrette sengeliggende med bibelen i hånd, ven-
tende på gjenforeningen både med sin jordiske husbond og sin himmelske herre (ill. 8).
Øverst til venstre i bildet ses den oppstandne Kristus. Hennes tre barn er også inkludert i
motivet, to står i bildets forgrunn, mens et spedbarn ligger svøpt i Margrettes fang.

Imidlertid var det ikke alltid sammenfall mellom idealet som likprekenene formidlet og
virkeligheten. Flere minnetavler over prestefamilier viser kvinner avbildet med både en
eller flere ektemenn. I tiden etter reformasjonen hendte det at den nye presten ikke bare
overtok kallet etter en avdød prest, men også enken. Dette var en praktisk løsning siden
enkepensjoner ville tæret på de begrensede økonomiske midlene som presten hadde til
rådighet.17 Ett eksempel på et slikt epitafium finner vi i Løten kirke fra 1660-årene, hvor
den nye presten overtok både kall og kone (ill. 9). Her står Magnhild flankert av sine to
ektemenn som begge var sogneprester i kirken, omgitt av levende og døde barn. Til høyre
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for Magnhild står hennes første ektemann, Peder Svendsen, sammen med det som antage-
lig er hans første kone. Til venstre står hennes andre ektemann, Even Baardsen.

Det finnes også epitafier som viser at virkeligheten avviker fra likprekenenes oppford-
ring og synet på enken og enkestanden, også når det gjelder lekkvinner. I epitafiet over
Dorthe Christensdatter fra Berg kirke i Vestfold er hun fremstilt med ikke mindre enn tre
ektemenn og barn. Innskriften viser at Dorthe satt på gården Eidsten. Hun var åpenbart en
holden kvinne og et godt giftemål. Kvinner av Dorthes stand hadde antagelig en mer selv-

Ill. 8
Ukjent kunstner: Epitafium over Margrette Backisdatter fra Vivestad kirke, 1663. Nå i Oslo
Bispegård. Foto: Oslo Bispegård.
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Ill. 9
Tilskrevet Didrik Muus: Epitafium over Even og Magnhild Baardsen, Peder Svendsen og barn i Løten
kirke, 1660-årene. Foto: Domkirkeodden / Anno Museum.



stendig posisjon enn mindre bemidlede kvinner. Dorthe har ikke fulgt de lutherske teolo-
genes oppfordringer om å forbli i enkestanden, og det er hun som har gitt tavlen til minne
om sine tre avdøde menn.

BARNETS EPITAFIUM

I de ovennevnte stifterportrettene fra senmiddelalderen er barna sjelden inkludert. I epi-
tafienes familieportretter derimot, er barn som oftest med, ofte i sentrum av komposisjo-
nen. Luther hyllet ekteskapet og familielivet. «Vær fruktbare og bli mange» (1 Mos 1:28)
var ikke bare en oppfordring; protestantisk lære fremholdt familielivet som en vei til frelse
og et uttrykk for en guddommelig orden.18 I det etter-reformatoriske samfunnet ble barn
tegn på oppfyllelsen av Guds forplantningspåbud. I kirkerommene hang familieportret-
tene med tallrike barneflokker, som en visuell stadfesting av at de avbildede hadde gjort sin
kristne plikt.

Ill. 10
Ukjent kunstner: Epitafium over Birette Christensdotter fra Vereide kirke i Gloppen, 1608.
Foto: NIKU / Anne Marta Hoff.
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Det er også bevart noen sjeldne eksempler på at barn fikk utformet egne minnetavler, slik
som Birrete Christendotters epitafium fra Vereide kirke (ill. 10). Her er bildefeltet delt ver-
tikalt i to. Den ene delen viser et portrett av lille Birrete, mens den andre er et innskriftsfelt
som forteller at Gud har kalt henne til seg fra jordens jammerdal. Under bildefeltet står det
skrevet, ætatis svæ 3, hun var altså tre år da hun døde. I tillegg til å være et epitafium over
et lite barn, bærer verket spor av kamp mellom ulike sosiale klasser i det tidlig moderne
samfunnet. Under konservering ble det avdekket at noen har skåret kryss i øynene til den
lille jenta. Faren til Birrete var fut i Nordfjord, og ifølge lokal tradisjon fikk moren hennes
tilnavnet «Blodbøtte», noe som tyder på at hun ikke var særlig populær blant sambygdin-
gene. Var vandaliseringen av Birretes epitafium et uttrykk for sinne mot foreldrene? Langs
jentas skjørt har noen malt bibelhenvisninger, blant annet «Hør dette ordet […] dere som
undertrykker småkårsfolk og knuser de fattige» (Am 4:1). Vandalismen stammer antagelig
fra tidlig på 1600-tallet og kan vanskelig forstås som annet enn misnøye med futen og hans
kone. Ved å skade epitafiet over den lille jenta, uttrykte folket sitt sinne mot representanter
for bygdas øvrighet.19

SYMBOLER

Et annet særtrekk ved epitafienes motivkrets er bruken av symboler og personifikasjoner av
dyder. Slike personifikasjoner forekommer ofte i europeisk middelalderkunst, men i likhet
med stifterportrettet er det få norske eksempler fra før reformasjonen. I epitafiemateria-
let derimot, opptrer dydspersonifikasjoner oftere.20 Dyder kan være skåret ut, slik som i
Søverin Fransøns epitafium fra Stavanger, hvor Håp og Kjærlighet flankerer familieport-
rettet. Dyder kan også være malt inn i egne bildefelt eller i paneler, slik som i Catharina
Janiches epitafium i Mariakirken i Bergen (1628).

Epitafiene er fulle av symboler. Portrettene viser ofte de avbildede omgitt av attribut-
ter som bøker, vanitas- eller memento mori-symboler. Et særtrekk ved epitafienes familie-
portretter, er at levende og døde står side om side. Døde spedbarn er ofte svøpt i bildets
forgrunn eller de svever i en sky over foreldrene. Den teologiske forklaringen på de små
udøpte barna skjebne, var at disse ble frelst gjennom foreldrenes bønn og tro, noe som for-
klarer spedbarnas sentrale plassering i epitafieportrettene.21 Større barn og voksne er avbil-
det som døde på andre måter, med for eksempel et kors eller en bloddråpe malt over hodet.
De som allerede var døde da familieportrettene ble malt, bærer av og til lysere og mer far-
gerike klær, eller de er opplyst på en annen måte enn de øvrige, som om de alt har forlatt
jordens mørke. Ofte er døde avbildet med memento mori-symboler i hendene, slik som
gutten som holder i en hodeskalle i Fiigenschoug-epitafiet fra Innvik, nevnt over. Dermed
får memento mori-symbolikken en merbetydning: Ikke bare skal de minne betrakteren på
egen dødelighet, symbolene kan også markere den avbildedes salige tilstand. På Bymuseet
i Oslo befinner det seg et portrett uten kjent proveniens av en uidentifisert familie fra siste
del av 1600-tallet (ill. 11). Til tross for at det ikke er bevart innskriftsfelt, utgjør dette verket
muligens portrettdelen fra et epitafium, da det deler mange likheter med minnetavlenes
familiefremstillinger. Kvinner og døtre sitter til venstre, mann og sønner til høyre. Tre av
de avbildede holder blomster i hendene, noe som kan tolkes som vanitas-symboler. Disse
tre er dessuten malt i varmere farger enn de andre. Kan hende var de to barna og kvinnen
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allerede døde da bildet ble malt. Videre holder kvinnen til høyre i en liten hodeskalle som
mannen berører. Er dette et memento mori-symbol, eller skal dette forstås som en markør
på at kvinnen allerede er død? Siden ingenting er kjent om hvem de avbildede er og når de
døde, er det lite som kan slås fast. Ifølge Luther skulle man være forsiktig med symbolbruk.
Sjelene, sa Luther, skulle males som små barn, en anbefaling i tråd med en århundrelang
billedtradisjon.22 I skyene over de avbildede i dette portrettet ses tre engler som holder
hvert sitt spedbarn, som altså kan tolkes som sjelene til de avdøde.

I epitafiet over Margrette Backisdatter ligger det ene barnet hvitkledt og svøpt på sengen,
fremstilt som dødt på konvensjonelt vis. Imidlertid viser innskriften at også de to barna
ved fotenden av sengen venter på sin mor i himmelen. Det er ingenting ved måten de to
største barna er fremstilt på som tilsier at de allerede er døde. Det er mulig barna døde etter
at bildet ble malt, og at innskriften er tilført eller endret, men om dette kan vi ikke si noe
sikkert. Med unntak av spedbarna, hvor det virker som om bildespråket var relativt fastlagt,
er det vanskelig å trekke slutninger om hvorvidt de avbildede på epitafiene var døde eller
levende da portrettene ble malt.

BIBELSK IKONOGRAFI

De aller fleste epitafiene inkluderer en eller flere scener fra Bibelen, enten malt inn i samme
bildefelt som portrettet, malt eller skåret ut i egne felt eller skåret ut av rammen. Når
det gjelder motivkretsen, er det scener fra pasjonen, særlig korsfestelsen, og eskatologiske
motiver som benyttes hyppigst. Noen epitafier viser en full korsfestelsesscene, andre kun et

Ill. 11
Ukjent kunstner: Epitafium/familieportrett, siste halvdel av 1600-tallet. Ukjent proveniens, nå på
Oslo Museum. Foto: Oslo Museum / Rune Aakvik.
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krusifiks. I noen tilfeller er de avbildede samlet omkring foten av korset, med byarkitektur
som kan tolkes som Jerusalem, i bakgrunnen for å understreke en nærhet og samtidighet i
tid og rom, slik som i Ringsaker. I andre epitafier er korset plassert i himmelen over eller bak
de avbildede, slik som i Fransøns epitafium. Kombinert med de avbildedes adorantpositur,
knelende og med foldede hender, forstås korset i en slik kontekst best som en visualisering
av de frommes bønn og tro.

Svært mange av minnetavlene har en utskåret figur av Den seirende Kristus plassert på
tavlens topp. Kristi oppstandelse er et annet motiv som opptrer ofte. Uten unntak er disse
motivene plassert i øvre bildefelt eller i egne registre øverst på tavlene. Mange av fremstil-
lingene stammer åpenbart fra samme forlegg. For de norske epitafienes del har en gruppe
stikk og snitt hatt stor betydning. Særlig virker innflytelsen fra Nederland og fra kunstne-
ren Cornelis Bloemart (1603–1684) å ha vært spesielt sterk.23

Epitafiet i Løten kirke viser en fremstilling av apokalypsen i øvre bildefelt. Her ser vi
menneskeskaren, så stor at ingen kan telle den, foran tronen med Gud og lammet, slik det
er beskrevet i Johannes Åpenbaring. I en malt kartusj under apokalypsen er det en henvis-
ning til et bibelsitat som lyder: «Dette er de som kommer ut av den store trengsel, de har
vasket sine kapper og gjort dem hvite i Lammets blod» (Joh. Åp 7:14). Under kartusjen er
det en fremstilling av familien. Det er altså Magnhild og hennes familie som har vasket sine
sjeler rene i Jesu blod. Tydeligere kan det neppe sies: I Løten henger de døde på veggen,
frelst ved Guds nåde, Jesu blod og sin sterke tro, som eksempler til etterfølgelse for hele kir-
kelyden. At ikonografi knyttet til korsfestelsen, Jesu seier over døden og endetiden ble favo-
risert innen epitafiesjangeren, er ikke underlig, tavlenes funksjon tatt i betraktning. Det var
nettopp frelsesvissheten til de avbildede som skulle visualiseres.

ANDRE INTENSJONER?

I utgangspunktet var altså hensikten med å føre opp et epitafium et ønske om å minnes
de døde som gode rollemodeller, og derigjennom skulle tavlene tjene som trosoppfordring
rettet mot betrakteren. Slike religiøst forankrede beveggrunner kan også ha blitt supplert
av andre ønsker og intensjoner. Innskrifter viser at et stort antall tavler ble hengt opp mens
avbildede fremdeles var i live. I visse tilfeller viser innskriften dessuten at det er avbildede
selv som har ført opp tavlen, til minne om seg selv, slik som Thommesøn gjorde i Ringsaker.
Storparten av de bevarte epitafiene i Norge er ført opp over den tidlige lutherske embets-
mannen; presten, fogden og sorenskriveren. Epitafier over borgere, som handelsmenn og
håndverkere, utgjør en annen stor andel av de bevarte verkene. Det var med andre ord med-
lemmer av samfunnets øverste lag som fikk sine tavler hengt opp på veggen. Motivasjonen
bak å få laget seg et epitafium kan ha vært å vise frem sitt gudfryktige sinnelag, men slike
beveggrunner kan ha fått følge av ønsker om å demonstrere økonomisk styrke og å hevde
sin posisjon i samfunnet. Epitafiene kan, ut fra en slik forståelse, også ses som selvfremstil-
linger utført av samfunnets toppsjikt.

I 1536 kom kong Christian III til makten i Danmark. Han la Norge under den danske
kronen og bestemte at den lutherske troen skulle gjelde i hele riket. Det er lite som tyder på
at lutherske ideer fant særlig forankring og støtte i den norske befolkningen før dette, og
det er rimelig å anta at det tok tid før folket var fortrolig med den nye troen.24 Om inten-
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sjonene med å henge opp epitafier i tiden etter reformasjonen var i tråd med den
nye læren, eller om handlingen var motivert av middelalderens forståelse av forbindelsen
mellom de levende og døde, vites lite. Kan hende må tavlenes minnefunksjon i det etter-
reformatoriske kirkerommet i visse tilfeller erstattes av en katolsk forståelse av døden og de
døde: Det kan ikke utelukkes at noen epitafier ble ført opp for å oppfordre de gjenlevende
til å gå i forbønn for de døde.

Ill. 12
Ukjent kunstner: Epitafium over Niels Mickelsen og Trine Henrickdatter fra Vangen kirke i Sogn og
Fjordane, 1613. Foto: NIKU / Anne Marta Hoff.
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Et epitafium fra Vangen kirke i Sogn og Fjorane viser at oppføringen av et epitafium kan
motiveres av annet enn religiøsitet og fromhet. Her henger et tekstepitafium over handels-
mannen Niels Mickelsen, ført opp av hans kone Trine, året etter at Niels druknet på vei
til Bergen (ill. 12). Teksten starter på konvensjonelt vis, tavlen skal være «til en Christelig
Ihukommelse». Men så følger salme 109 hvor det blant annet heter: «La ham gå domfelt
fra retten, la hans bønn bli regnet som synd! La hans dager bli få og en annen overta hans
oppdrag!» Ifølge lokal tradisjon godtok ikke Trine at mannen hadde druknet. Hun mente
mannens død var et mord, motivert av økonomisk vinning, begått av et annet sognebarn.
Presten i bygda, Jacob Mand, må ha trodd på Trine og latt henne henge opp minnetavlen.
Hver gang den antatt skyldige gjerningsmannen kom til kirken, må han ha sett tavlen hvor
anklagen og kravet om gjengjeldelse bokstavelig talt var malt ut.25 Pakket inn som et fromt
epitafium, roper verket ut den etterlatte hustruens krav om hevn.

AVSLUTNING

I de første moderne portrettene malt her i landet står levende og døde side om side, i visshet
om at alle som er sikre i sin tro skal møtes igjen hos Gud ved tidens ende. Epitafienes stan-
dardiserte bildespråk og konvensjonelle innskrifter til tross: Blant minnetavlene finnes et
stort spenn hva gjelder materialitet, form, stil og ikonografiske motiver – fra den enkleste
tavle til avansert teologi i materiell form. Ved å studere epitafiene kan vi få vi et glimt av
tro, holdninger og tanker i tiden rett etter reformasjonen. Med portretter, innskriftsfelt og
bibelske scener skulle epitafiene hjelpe gjenlevende med å ære og minnes sine salige tros-
forbilder og stimulere betrakternes gudstro. Imidlertid viser en gjennomgang av bevarte
epitafier i norske kirker og museer at om vi skal forstå minnetavlenes faktiske funksjoner,
bør vi også vurdere andre hensikter: I tillegg til å være materielle vitnesbyrd om frelses-
visshet, kunne en minnetavle også være en bevisst selvfremstilling benyttet av overklassen
i det tidlig moderne samfunnet. Likeledes er det lite vi vet om de avbildedes religiøse for-
ståelse, og det kan ikke utelukkes at oppføringen av enkelte tavler var uttrykk for håp om
at de gjenlevende skulle gå i forbønn for de avbildede.

NOTER
1 I norsk sammenheng har flere av epitafiene blitt omtalt av Sigrid Christie i Den lutherske ikonografien
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der: «Minnet om de døde og påminnelsen om døden: Magister Jens Pedersen Hiermanns epitafium i
Stavanger domkirke», i Fortidsminneforeningens Årbok, (Oslo: Fortidsminneforeningen, 2014); «‘Let
the Little Children Come to Me’: Representations of Children in the Confessional Culture of Luthe-
ran Scandinavia», i Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking (New York:
Routledge, 2018). Se også skandinaviske publikasjoner: Peter Gilgren, «Gåva och själ. Epitafiemåleriet
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versitetsforlaget, 1993).
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