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Fig. 6. Altertavlen fra Helsingør S. Marie Kirke, skænket af Kong Christian II og
Dronning Elisabeth ca. 1515, nu i Nationalmuseet. Foto Danmarks Nationalmuseum.
Altarpiece from Sct.t Mary’’s Church, Elsinore, donated by King Christian II and
Queen Elisabeth c. 1515, now in the National Museum of Denmark.

Denne artikel handler om, hvordan givere
lod sig fremstille i billedkunsten i 1500-tallets Danmark, med særligt henblik på giverens kropssprog og gestik efter reformationen i 1536. Århundredet rummer over-

gangen fra middelalderens katolske kirke til den lutheranske kirke og indebærer
dermed også en ny forståelse af gavens karakter, i al fald i en kirkelig sammenhæng.
Spørgsmålet er, om den ændrede gavefornordic review of iconography 21
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ståelse resulterede i en tilsvarende ændring i
den gestik, som var forbundet med gavegivningen til kirken, og hvordan sådanne ændringer kan tolkes.
Gavegivning
Den traditionelle opfattelse af gavegivningens væsen har siden antikken kunnet udtrykkes ved hjælp af den klassiske figurgruppe med tre kvinder i tæt samspil: de tre
gratier (fig. 2). Selve det latinske ord gratiae
er flertal af ordet gratia, som har den dobbelte betydning af “ynde” og “gunst”. Sidstnævnte ord, som også kunne oversættes
med “nåde”, var den direkte anledning til,
at den yndefulde gruppe af kvinder kunne tolkes i en gavegivningssammenhæng.
At give eller modtage en gave er jo udtryk
for gunst eller velvilje. Den romerske filosof Seneca, som byggede på græske traditioner, brugte billedet med de tre gratier,
idet han lod hver af dem symbolisere sin
del af de tre stadier i gavegivningens mekanik: at give, at modtage, at gengælde.1 Således bevæger gave og gengave sig i en evig
ringdans gennem menneskenes tilværelse. Det er denne veletablerede mekanisme,
hvis universelle betydning den franske sociolog Marcel Mauss i 1923 fremhævede i
det lille essay om gaven, som kom til at udløse en fornyet og stadigt voksende interesse for gavens samfundsmæssige og mellemmenneskelige betydning.2 Det vigtigste
senere bidragyder i udviklingen af gaveteori er den franske sociolog Pierre Bourdieu, som har raffineret synet på gavens
funktion ved at betone, at det, en giver får
tilbage efter at have givet en gave, ikke be22
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Fig. 2. De tre gratier. Detalje af Sandro Botticelli, Primavera, ca. 1477–1482. Galleria degli Uffizi, Firenze. Foto Google Art Project/Wikimedia
Commons.
The Three Graces. Detail from Sandro Botticelli,
Primavera, c. 1477–1482.

høver at have en håndgribelig karakter, eller at komme direkte fra gavens oprindelige modtager. Ved at give en gave kan en
person øge sin symbolske kapital.3
Begrebet “do ut des” (jeg giver, for at
du vil give) stammer fra romerretten og
rammer præcist den reciprocitet, som er
indbygget i gavegivningens væsen.4 Den
forståelse af kristen gavegivning, som var

udviklet af Augustin og andre kristne kir- som modtageren. Gud gjorde mennesket
kefædre fra oldkirken og den tidlige mid- retfærdigt, ikke som belønning eller anerdelalder, betonede, at almisser og gaver til kendelse, men som en fri og ufortjent gave.
kirkelige institutioner var en vej til opnå- Det eneste, Gud krævede, var tro, hvilket
else af syndsforladelse og sjælefrelse. Men- ikke skulle forstås som en nærmere definenesker kunne, ved at give materielle gaver ret dosis af fromhed (som jo i sig selv ville
til kirkelige institutioner eller som almis- være en form for præsentation eller gave),
ser til trængende, forvente at modtage en men snarere kunne beskrives med ordet tilspirituel gengave fra Gud, med de gejstli- tro eller tillid.6
ge som mellemmænd. En from gave givet i
Derfor er der – eller burde der være – et
den rette kristelige ånd ville automatisk re- skel i synet på gavegivning i religiøse samsultere i en guddommelig modydelse. Det menhænge omkring reformationen.
kunne være løfter om forbøn og sjælemesser, som årligt bragte givernes navn i erin- Gestik
dring, eventuelt kombineret med, at give- Gavegivning har altid været en ritualiseret
ren fik en gravplads inden for den gejstlige handling. Hvis en gave skal virke efter heninstitutions mure.5
sigten, skal den gives på en måde, som er
Den middelalderlige teolog Thomas af alment anerkendt i det samfund, hvor gaAquinas havde i sin tid begrundet Romer- ven gives. Kommer man som middagsgæst
kirkens syn på gode gerningers betydning i et skandinavisk hjem, medbringer man en
for sjælens frelse med argumentet, at når “værtinde”gave, som overrækkes personligt
Gud har en fri vilje, måtte mennesket også til værterne. Det er et brud på normerne,
have det, eftersom mennesket var skabt i hvis man slet ikke medbringer noget, men
Guds billede. Det medførte blandt an- det fungerer heller ikke, hvis man medbrindet, at mennesket kunne vælge at leve et ger en ting, og blot efterlader den et sted i
godt kristent liv og dermed gennem egen huset uden nærmere forklaring. Gave og geindsats gøre sig fortjent til frelsen. I åre- stik er med andre ord tæt forbundne. Ved
ne efter 1517 argumenterede reformato- større, officielle selskaber kan der være garen Martin Luther derimod, at når Gud veborde, så gaven ikke overrækkes personhavde en fri vilje, måtte den logiske kon- ligt, men i så fald er gaven tydeligt markeret
sekvens være, at menneskene ikke har det, med et kort, så det står klart for modtagefor Guds vilje måtte i alle sammenhænge ren, hvem giveren er. Normerne skal følges,
være den stærkeste. Mennesket er magtes- og et element af synlighed, en markør, er
løst, mens Gud er almægtig. Efter luthersk vigtig ved de fleste former for gavegivning.
opfattelse er mennesket ikke i stand til at Det gælder også de mange tilfælde, hvor et
give Gud noget. Derfor blev den gaverela- kunstværk er gaven, og går man tilbage i
tion, der er mellem mennesket og Gud, en- historien, bestod denne markering i mansidig, med Gud som giveren og mennesket ge tilfælde af en tydelig angivelse af kunstnordic review of iconography 23
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værkets giver ved hjælp af et eller flere me- tomimen er en ren billedfortælling, og et
dier, hvad enten det var tekst, heraldik eller eksempel fra gavegivningens verden i miden egentlig afbildning af giveren.7
delalderen kunne være billeder af stiftere,
I et forsøg på at finde et redskab til at der frembærer en lille model af deres gave,
beskrive gavegivningens gestik vil jeg tage som modtages af Guds velsignende hånd.9
udgangspunkt i den amerikanske sprog- Emblemet er en talende gestus i en konkret
psykolog David McNeills teorier om ge- situation. McNeill nævner bl.a. eksemplet,
stus og tale.8 Han har foretaget en opde- at op er godt og ned er dårligt, anskueligling i fire forskellige former for gestik ud gjort med den gamle romerske gestus med
fra deres samspil med det talte ord, som en opadvendt tommelfinger eller det moddet nedenfor er opstillet i skematisk form. satte. Man kunne fra ikonografien nævne
Definitionerne er ganske vist udviklet til Kristi nedadvendte venstre hånd på Domat betegne kommunikation mellem men- medag, som symbolsk forviser de fordømnesker ansigt til ansigt, men da kunst jo er te til fortabelsen.
en kommunikationsform, som med god ret
sammenlignes med retorik, er det muligt at Gavegivning som pantomime
bringe disse kategorier ind i en kunsthisto- I 1500-tallet optræder gengivelser af selrisk sammenhæng, idet jeg i stedet for “tale” ve gavegivningssituationen i en pantomiindsætter “tekst”, således som det sker i ske- misk fremstilling ikke ofte, men når det
maets nederste linje (se nedenfor).
sker, er det altid i scener, hvor der er en
Som eksempel på gestikulation kan man gaveinteraktion mellem to mennesker, og
tage den middelalderlige Biblia Pauperum, stort set aldrig, når det gælder kirkelige gahvor billederne tjener som illustrationer til ver. Stifterbilleder i romansk stil, hvor en
tekstens typologiske skriftsteder. Som tegn- gave frembæres til Gud, ses således ikke. Et
sprog kan man nævne helt entydige sym- karakteristisk eksempel på pantomimisk
boler som Kristi velsignende gestus. Pan- fremstilling af gavegivning er dedikations-
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Fig. 3. Stik fra Jacques du Foiulloux, La
Venerie, 1561. Efter Davis 2000.

Fig. 4. Dansk pengetavle fra o. 1620, i Nationalmuseet. Foto Danmarks Nationalmuseum.

Print from Jacques du Foiulloux, La
Venerie, 1561.

Danish collection tablet from c. 1620, in the National Museum of Denmark.

billedet fra Jacques du Fouilloux’s bog om
jagt fra 1561 La Venerie, hvor et stik forrest i bogen viser den knælende forfatter,
som overrækker sin bog til kongen som en
gave (fig. 3). Den pantomimiske fremstilling kan uden videre afkodes som en gavesituation. Men som det næsten altid er
tilfældet i 1500-tallet, er der også en tekst,
som forklarer præcist hvem gavescenen inkluderer. Over stikket i originaludgaven
læses “Au tres Chrestien Roy et Monarque
de France, par son humble serf, du Fouilloux.” Samme budskab er også udtrykt på
titelbladet, her med nævnelse af kongens
navn Charles 9.

En pantomimisk gavesituation uden
tekst, med relation til kirkens verden, kan
gengives fra dansk område i skikkelse af en
tavle til indsamling af penge fra kirkegængerne til de fattige, fra o. 1620 (fig. 4). Tavlens motiv er den velklædte borger, som
giver en mønt til en krumbøjet, barfodet
tigger. En tekst var ikke nødvendig, fordi
billedet var anbragt på en brugsgenstand,
hvis eneste formål var at opsamle pengegaver til sognets fattige. Gavegivningsscenen
er altså her noget andet end ved den franske bog, idet dets formål er at anspore andre til at gøre på samme måde som den –
fiktive og anonyme – giver på relieffet.
nordic review of iconography 25
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Fig. 5. To stifterfigurer,
Kong Hans og sønnen
Christian II, fra Claus
Bergs altertavle i Odense
S. Knuds Kirke, ca. 1522.
Foto Danmarks Nationalmuseum.
Two donors, King Hans
and Kong Christian II,
from Claus Berg’s altarpiece, now in St Knuds
Church in Odense.

Fælles for de to billeder og for andre billeder med pantomimisk gavegivningsgestik er, at der er en kompositionsmæssig
niveauforskel på de to hovedpersoner, giveren og modtageren, og at denne forskel
ofte afspejler den sociale forskel på de to
parter. Almindeligvis er den fineste person
højest, hvad enten han er gavemodtager eller giver, men man kan finde billeder, hvor
en mæcen afbildes siddende, mens en gavegiver kommer gående for at overrække sin
gave. En niveauforskel i kropsholdningen
er der i alle tilfælde, i modsætning til billeder af handelstransaktioner, hvor de to
forretningsparter altid bliver vist på samme niveau, ansigt til ansigt.10
Den bedende stifter i middelalderen,
tegnsprog og emblem
I en kirkelig sammenhæng er den knælende og bedende giver blevet det klassiske
stifterbillede. Det kan i en helt overordnet
26
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forstand ses som et communio-billede, det
vil sige et billede af nærvær mellem menneske og guddom, som kendes i beslægtede variationer i alverdens religioner.11 Fra
slutningen af 1300-tallet bliver det normen, at giveren ses knælende i bøn, evt.
med en helgen som fortaler og hjælper, og
dermed med en indbygget forventning om
at blive bønhørt til gengæld for den gave,
som kirken har modtaget. Stifterportrættet skulle inspirere til såvel de efterlevendes
som kirkens forbøn for den afdøde donors
sjælefrelse. Desuden fungerede det som social repræsentation og som memoria. Det
repræsentative nærvær i kirkerummet viste for alle, at personen og slægten var nær
Gud og demonstrerede såvel fromhed som
rigdom.12
Det var en gammel tradition at gøre de
bedende stiftere betydeligt mindre end
den religiøse hovedscene, som de blev placeret ved. Fra midt i 1400-tallet ses stifter-

ne imidlertid oftest gengivet i en størrelse, der korresponderer med hovedscenen,
og med en individualiseret portrætlighed,
enten på en plads i forgrunden af den religiøse hovedscene eller placeret i en sidefløj. Skønt de indgår i et sceneri, forbliver
de uden for billedets handling, ubevægeligt knælende med sammenlagte hænder og med udtryksløse ansigter. De betragter ikke det hellige, men ser frem for
sig.13 Et eksempel af høj kvalitet er de udskårne figurer af de kongelige stiftere til
altertavlen, som o. 1522 blev skabt på billedskæreren Claus Bergs værksted til det

kongelige gravkor i Gråbrødrekirken i
Odense (fig. 5).14 Men motivet forekommer også på mere beskedne alterudsmykninger som den altertavle med Den hellige
Familie, som præsten Bo Larsen i 1522 forærede Rislev Kirke på Sjælland (fig. 6).15
Giveren knæler selv i forgrunden, med det
karakteristiske ubestemte blik, men i dette tilfælde noget mindre end de hellige hovedpersoner.
Umiddelbart synes der at være en modsætning mellem denne standardiserede gestik og et ønske om at gøre indtryk på beskueren af kunstværket. Men den fastlåste

Fig. 6. Altertavlen fra 1522, oprindelig Rislev Kirke, senere Omø Kirke, nu i Nationalmuseet. Foto Danmarks Nationalmuseum.
Altarpiece from 1522, originally in Rislev Church, Sjælland, later Omø Church, now in the National
Museum of Denmark.
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gestik og det uudgrundelige blik har gjort
den afbildede stifter til et identifikationsobjekt – et spejl – for den beskuer, der selv
bad foran billedet og gennemløb de meditative forløb, som den personlige andagtsbevægelse devotio moderna lagde op til.
Stifteren ser ikke på noget bestemt, men er
i stedet fordybet i indre syner, således som
tidens bønneanvisninger foreskrev.16 Den
altertavle, som den danske konge Christian II og dronning Elisabeth gav til Helsingør S. Marie Kirke omkring 1515, viser et
drastisk dommedagsbillede, og i forgrunden knæler det kongelige par ved bedepulte (fig. 1, s. 20). Billedet er bl.a. interessant
derved, at maleren ændrede ansigtsudtrykkene på det kongelige par undervejs i malerprocessen. Oprindeligt skulle konge og
dronning have set skråt frem for sig, men
undervejs blev deres ansigtsudtryk ændret,
så de i stedet ser ud på betragterne.17 Det
kan skyldes påvirkning fra portrættypen i
verdslige portrætter af kongen. Men resultatet er i al fald knælende stiftere, som mindre indbyder til identifikation end til beundring. Det er en stiftertype, som senere
i 1500-tallet skulle blive udbredt.
Selve den anvendte gestik i disse stifterbilleder er en vedtagen kode, et tegnsprog,
for en bøn til Gud. Men en bøn kan jo optræde i mange ikonografiske sammenhænge. I den forstand må den knælende stifters
gestik efter min brug af McNeills terminologi ses som et emblem, da den kun er
forståelig ud fra sammenhæng og supplerende indskrifter. I middelalderkirken har
billedet af den knælende donor været let
at afkode som et vidnesbyrd om en gave
28
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til kirken. Ud fra gensidighedstanken, der
gennemsyrede forståelsen af gavegivning i
middelalderkirken, var det indlysende, at
stifteren bad Gud om at modtage gaven
og om at levere sin gengave i form af sjælefrelse.
Den bedende giver efter reformationen
Men hvad efter reformationen i 1536? Nu
var der ingen helgener, ingen forbøn og
ingen skærsild, hvorfra sjælene kunne befries ved messer fra kirkens mænd og bønner fra lægfolk. Og som nævnt var det Luthers budskab, at mennesket ikke kunne
give Gud gaver, men at Gud til gengæld
gav menneskene sine gaver uden krav om –
eller mulighed for – gengældelse. Menneskene kunne ikke gøre andet end at åbne
deres sind for troens gave. For også troen
var en gave fra Gud, ikke noget, man selv
skulle præstere. Det betød ikke, at danskerne ophørte med at skænke nyt inventar til de danske kirker.18 Der kan påvises
en stor kontinuitet i den danske holdning
til, hvordan en kirke burde se ud og udstyres, hvis man bevæger sig uden for de snævreste cirkler omkring den lutheranske konge og hans adelsmænd. Det store flertal af
kirker var fortsat udsmykket med mange
billeder, mens et fåtal af kirkerne tilknyttet
landets elite udfoldede en ny, lutheransk
linje, hvor ordet i form af citater fra Bibelen og andre skrifter stod i centrum.19 Men
også her indgik der et vist mål af billeder.
Kontinuiteten fra før-reformatorisk tid
i kirkelig billedbrug kunne være tydelig,
som når det adelige ægtepar Birgitte Gøye
og Herluf Trolle i 1560 anskaffede sig en

Fig. 7. Husaltertavle for Birgitte Gøye og Herluf Trolle, 1560, nu i Nationalmuseet. Foto Danmarks
Nationalmuseum.
Private altarpiece for Birgitte Gøye and Herluf Trolle, 1560, now in the National Museum of Denmark.

husaltertavle med fløje, hvorpå parret er
afbildet i bøn ved hver sin læsepult (fig. 7).
Hendes ansigt er beskadiget, men hun synes at se hen for sig i kontemplativ bøn,
mens han ser ud på beskueren med et
skarpt blik. Tavlens midtfelt er udfyldt
med en miniaturealtertavle af alabast fra
Nederlandene, med det ærkekatolske motiv “Den hellige Familie”, hvilket dog øjen-

synligt ikke har anfægtet det gode lutheranske adelspar. I en beslægtet stil blev de
fremstillet skulpturelt knælende i bøn foran en altertavle på en alabastaltertavle med
epitafiefunktion, som blev leveret fra Cornelis Floris’ nederlandske værksted og opsat 1568 i Herlufsholms Kirke af Birgitte Gøye. Derved kunne hun mindes sin
mand, som døde i 1565 efter at være blevet
nordic review of iconography 29
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Fig. 8. Epitafiealtertavle i Vinderslev Kirke, opsat af i 1564 af
enken Karin Krabbe. Foto Danmarks Nationalmuseum.
Combined epitaph and altarpiece in Vinderslev Church, Jutland,
donated in 1564 by the widow
Karin Krabbe.

såret i et søslag under krigen mod Sverige.
Traditionen med at vise stifterne knælende i et antydet interiør blev udformet på
en ny måde i altertavlen i Vinderslev Kirke i Jylland, som er et eksempel på, hvordan et stykke inventar skænket som gave
til kirken samtidig kunne tjene som epitafium (fig. 8).20 Den blev givet til kirken i
1564 af enken Karin Krabbe til minde om
sig selv, ægtemanden Niels Skeel (+1561),
sønnen Hans, døtrene Ingeborg og Dorthe samt to småpiger, der ligger som svø30
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belsesbørn. De knæler på et flisegulv foran en mur, hvorover der ses et billede af
Dommedag, og nederst er malet navnene
på hver især til identifikation. De bedende
ser alle ud mod beskueren. Indskriften forneden sætter ord på stifterens bøn: “Gud
bevare mig og alle mine i disse farlige tider. Anno dni 1564 blev denne tavle gjort
til altertavle.” Tavlen blev opsat midt under den nordiske syvårskrig, og bekymringen for børnenes skæbne viste sig begrundet. Sønnen Hans faldt i krigen 1565.21

Fig. 9. Epitafium i Visborg Kirke, opsat år 1600 over Jacob Seefeld og hans to hustruer og børn. Foto
Danmarks Nationalmuseum.
Epitaph in Visborg Church, Jutland, erected in the year 1600 in commemoration of Jacob Seefeld, his
two wives and his children.

En variation af denne type ses i Vittskövle Kirke i Skåne, hvor et malet epitafium fra
o. 1590 for Henrik Brahe , +1587, og Lene
Thott, +1599, viser hele familien knælende
i bøn på gulvet i et kirkekor. Bag dem ses en
malet fløjaltertavle med Kristi opstandelse i midten og skriftsteder på fløjene. Alle
har den efterhånden hævdvundne gestik
med sammenlagte hænder, bøjede knæ og
ansigter, der ser vågent ud imod beskueren. Modellen genfindes i Visborg Kirke
i Jylland i et epitafium fra 1600 for Jacob

Seefeld og hans to hustruer Sophie Rosenkrantz, + 1571 og Sophie Bille, +1608, samt
børn (fig. 9). Mens gestikken er standardiseret, er der lagt vægt på individualisering
i portrætterne. Den ene søn manglede det
ene øje, hvilket tydeligt er gengivet på portrættet.
Bosjökloster Kirke i Skåne rummer et
malet epitafium fra o. 1592, der ud fra samme princip som epitafierne i Visborg og
Vittskövle viser stifteren, adelsenken Tale
Ulfstand, med familie knælende på et flinordic review of iconography 31
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segulv i et antydet fornemt rum (fig. 10). I
baggrunden ses et opstandelsesmotiv flankeret af skriftsteder. Alle knæler i bøn og
alle orienterer sig udad.
En anden epitafietype afbilder stifterne
knælende i samme landskab som den hellige scene. Fra adelige kredse er et godt eksempel den epitafiealtertavle, som Jørgen
Rosenkrantz skænkede til kapellet i Hornslet Kirke. Tavlen fra 1577–78, der var en
del af en en memoria-orienteret totalindretning af kirken, inkluderede portrætter
af den knælende stifter og hans familie i
landskabet på hver side af Jesu Opstandelse.22 Som et borgerligt eksempler kan tjene et epitafium, der i 1594 blev opsat i Nyborg Kirke af Giert Tor Borch for ham selv,
hans hustru Kirsten Madsdatter og dennes
to tidligere ægtemænd (fig. 11), nu i NatioFig. 10. Bosjökloster Kirke, detalje
af epitafium opsat kort efter 1592
af den adelige enke Tale Ulfstand.
Fotografiet viser Tales datter Birte Laxmand med sin første mand
Peder Bille (+1581) og anden
mand Corfitz Grubbe og deres
unge datter, som begge døde samme år som Birte Laxmand selv i
1592. Foto Poul Grinder-Hansen.
Bosjökloster Church, Scania, detail
from an epitaph, donated shortly
after 1592 by the noble widow Tale
Ulfstand. The photo shows Tale’s
daughter Birte Laxmand with her
first husband Peder Bille (+1581)
and her second husband Corfitz
Grubbe with their daughter. Both
of them died together with Birte
Laxmand i 1592.
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nalmuseet. Her er stifterne placeret i landskabet umiddelbart foran en Dommedagsscene af næsten katolsk karakter, inklusiv
forbedere, uden at det dog skal forlede til
at tillægge stifteren katolske tilbøjeligheder. En beslægtet variation, ligeledes skænket af en borger, er det pompøse epitafium
i Helsingørs S. Olai Kirke over borgmesteren Frederik Lejel (+1601).
I en lutheransk sammenhæng forekommer det som nævnt mærkeligt, at det tegnsprog, som klart udtrykker bøn til Gud,
samtidig ud fra sammenhængen skal tolkes som en gavegivningsgestus. Det står
fast, at kirken har fået en gave, men når nu
gaver fra mennesker til Gud er irrelevante
for menneskets frelse, hvad vedrører stifternes bøn i forbindelse med gaven? De
bedende er i al fald ikke mere et identifiFig. 11. Epitafium fra Nyborg
Kirke i 1594 opsat af Giert
Tor Borch for ham selv, hans
hustru Kirsten Madsdatter og
dennes to tidligere ægtemænd,
nu i Nationalmuseet. Foto
Danmark Nationalmuseum.
Epitaph from Nyborg Church,
Funen, donated in 1594 by
Giert Tor Borch in commemoration of himself, his wife
Kirsten Madsdatter and her
first two husbands, now in
the National Museum of
Denmark.
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kationsobjekt for beskueren, sådan som i
1400-tallets nederlandsk inspirerede altertavler, for de er ikke hensunket i kontemplation, men udadvendte og meget bevidst
fromme. Ud fra billedernes ikonografi kan
man sige, at stifterne som gode Lutheranere er trygge ved at have Gud i ryggen og nu
ser ud i den verden, hvor de skal udfylde
deres plads i samfundet.
Men deres gestik viser jo bøn, og for at
forstå, hvad den kan gå ud på, må man betragte tekster fra tidens epitafier. Svindinge Kirke på Fyn blev nyopført af Christoffer Valkendorf 1574–77 og indrettet på
den moderne, lutherske vis med indskrifter i centrum.23 En mindetavle på korets
nordvæg er i modsætning til andre af de
opsatte indskrifter på dansk, så læsende
medlemmer af menigheden kunne forstå
herremandens eget udsagn:
Jeg haver opbygget Glorup og kirken af nye.
Jeg haver bekommet alt Svindinge Sogn under Glorups herskab. Jeg haver ladet opsætte alle stengærder om Glorups fang. Af alt
dette roser jeg mig intet, men takker Gud.
Men jeg glæder mig i Gud, at jeg haver regeret mine tjenere i fred, med sagtmodighed
og kærlighed. Gud ske lov.

Den rige og indflydelsesrige adelsmand er
ikke just beskeden i fremhævelsen af sine
bedrifter, men han har trods alt det fromme ærinde at takke Gud. Og det er nok
som takkebøn, at de fleste af de lutherske
epitafier med knælende stiftere skal tolkes.
Det udtrykkes meget klart i indskriften på
epitafiet for borgmester Oluf Bager, som
nu er i Odense S. Hans Kirke, oprindelig
34
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opsat i byens Gråbrødrekirke 157624 (her i
let moderniseret retskrivning):
Jeg, Oluf Bager og min hustru Margrete/ vi
haver ladet denne tavle opsætte/ alle fromme der med at lære/ hvad velgerninger og
stor ære/ Gud af sin nåde os beted [viste]/
med livs nødtørft, venner, helbred/ og med
livsfrugt vore tolv børn kære/, som her med
os afmalet ere./ For dine gaver, Gud Fader
bold/ ske dig lov og tak tusindfold/ det hellige navn, os og vor næste/ dine gaver lad os
bruge til bedste/ her så at leve os alle giv/ at
vi må få det evige liv.

Tavlens udstyr skal altså dokumentere stifterens velstand, som er udsprunget af Guds
Nåde. Og stifterens bøn er en takkebøn til
Gud for hans verdslige gaver til menneskene i almindelighed og til stifteren i særdeleshed. Samtidig vidner bønnen om stifterens tro på Gud – dvs. at stifteren havde
taget imod troen som jo er en åndelig gave
fra Gud. Gaven til kirken kan da ses som
“troens frugter”.
Stifterbilleder var ikke en nødvendighed, for gaven kunne signaleres alene gennem våbenskjolde og givernes initialer,
som man bl.a. ser det på Uth Kirkes fløjaltertavle fra 1577 med våbener og mindeindskrift for Karen Gyldenstierne og hendes afdøde mand Holger Rosenkrantz
(fig. 12).25 I Uth indgik altertavlen dog i
en totaludsmykning af memoria-karakter og fik året efter selskab af et epitafiemaleri med helfigurportrætter af stifterne.
Disse stiftere fremtræder på epitafiet som
verdslige portrætter uden særskilt gavegivningsgestik, som man også møder det på

Fig. 12. Uth Kirkes fløjaltertavle skænket 1577 af Karen Gyldenstierne.
Foto Arnold Mikkelsen, Danmarks Nationalmuseum.
The altarpiece in Uth Church, Jutland, donated in 1577 by Karen Gyldenstierne.
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samtidige portrætmalerier af stiftere f.eks.
i Svindinge Kirke på Fyn og på epitafie-
alteret i det skånske Bosjökloster. I løbet
af 1600-tallet skulle stifterportrætter uden
bedende gestus og efterhånden også uden
religiøst centralmotiv blive de mest udbredte, og dermed forsvandt brugen af en
specifik gavegestik i udsmykninger af danske kirker.
Konklusion
Efter reformationen i 1536 blev danske donatorer til kirker typisk afbildet med den
traditionelle bedende gestik, men med
den betydningsfulde forskel, at de vender
ryggen til den religiøse scene og ser ud på
beskueren. Deres gestik kan tolkes således,
at de ikke mere beder i håb om at modtage
noget fra Gud, men viser sig frem, mens de
takker ham for at have skænket dem såvel
materielle goder som troens gave.
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