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Sammendrag 
Oppgaven er en undersøkelse av forholdet mellom teologi og estetikk, fra et fenomenologisk 

ståsted og med hermeneutikk som teoretisk rammeverk. Selve problemstillingen, som 

identifiserer og avgrenser arbeidsområdet, er formulert slik: Hvilken betydning kan 

kirkerommet og dets utsmykking ha for tro og kristen livstolkning i dag?  

For å komme frem til et begrunnet og godt forankret svar var det nødvendig å nyansere og 

konkretisere denne problemstillingen, og også besvare noen viktige tilleggsspørsmål. Disse 

dreide seg om hvorfor og hvordan kirkerommet og/eller utsmykkingen kan bidra, i hvilken 

grad, og om kirkerommet og/eller utsmykkingen utgjør en nødvendig del av, eller en 

forutsetning for tro og kristen livstolkning, - at kirkerommet og dets utsmykking har 

betydning ligger som premiss. 

Oppgaven omfatter gjennomgang, nyansering og drøfting av sentrale begreper som estetikk, 

transcendens, hellighet og sakralitet, av hermeneutikkens relevans for arbeidet med både 

estetikk og teologi, og dessuten en omfatende analyse og fortolkning av Vejleå kirkes 

arkitektur og utsmykking. Arbeidet med dette kirkerommet utgjør et viktig underlag for 

drøftingen av oppgavens problemstilling, og besvarelsen av de stilte spørsmål.  

I tillegg belyses oppgavens hovedtema med en drøfting av forholdet mellom arkitektur og 

teologi, og dessuten mellom billedkunst og teologi. 

Arbeidet viser bl.a. at både kirkerom og utsmykking har stor betydning for tro, og for 

livstolkning, på forskjellig vis og i varierende grad. Størst er effekten når kirkerom og 

utsmykking til sammen danner en konsistent og samvirkende helhet, dette underbygges ikke 

minst av analysen av Vejleå kirke. Kirkerommet må være sakralt, ellers oppfyller ikke 

rommet og kirken sin funksjon. Og dette betyr at den må ha en relativt bestemt form, - kirken 

må se ut som kirke. Samtidig er det ønskelig med mer utsmykking, den formidler og fortolker 

troens innhold og er en viktig del av grunnlaget for en kristen livstolkning. 

Undersøkelsen underbygger samtidig påstanden om at estetikk er nødvendig, og kanskje 

bestemmende, for utforming og utvikling av vår tids teologi. 
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1 Innledning 
 

 

Vejleå kirke, gudstjeneste, søndag 7. juni kl. 10.00 : 
Vi kom vel forberedt, og vi kom tidsnok selv om søndagens sykkelritt medførte en 
anselig omvei. Lettere anspent, men på utpust, gikk vi inn i kirken, fant plasser 
midt i rommet, satt oss ned – og ble truffet, badet, ’slått i bakken’ av lyset som 
kom gjennom glassmosaikken over alteret, øverst oppe: oppstandelsens lys. Vi ble 
overveldet av kraften og virkningen, især når lyset og musikken sammen og 
samtidig holdt oss og løftet oss frem mot alteret og opp. Dette var fullstendig 
uventet, - vi hadde sett bilder av kirken og kunsten, lest i boken og fundert over 
glassmosaikkenes motiver og tolkning, allikevel ble vi overrumplet.  
 

 

Oppgavens tema er et resultat av en sterk interesse for teologi kombinert med bakgrunn som 

arkitekt og bildende kunstner.  Jeg ville arbeide med både teologi og estetikk, og især 

undersøke estetikkens betydning for teologien.  

Praksis som arkitekt og bildende kunstner har gitt meg en fenomenologisk basert tilnærming 

til fagstoff, og til livet og verden i sin alminnelighet. I tillegg har denne bidratt til en 

grunnleggende hermeneutisk måte å arbeide på; den innebærer en kontinuerlig veksling i 

målestokk og ståsted, mellom nærhet og distanse, og observasjon og deltagelse, der idéer 

omsettes til konkrete gjenstander, rom og bilder, og omvendt. Det var derfor nærliggende å 

velge hermeneutikk som metodisk og teoretisk rammeverk.  

Kirkerommet er valgt som gjenstand for undersøkelsen, idet dets arkitektoniske utforming, 

utsmykking og innredning er resultat av og utgangspunkt for både teologisk og estetisk 

fortolkning, - begge hovedtema har derfor avgjørende innflytelse på kirkerommets utforming 

og karakter. Man kan nærmest si at kirken står der disse fagfeltene overlapper.  

 

Om bruk og valg av eksempel. 

Har man et fenomenologisk ståsted er det viktig og riktig å forankre arbeidet med bruk av 

konkrete eksempler. Analyse og fortolkning av konkrete steder, rom og ting er sentrale, her 

hentes grunnlaget for de erkjennelser man søker å oppnå, og svarene kan illustreres og 

underbygges. De valgte eksempler blir da å betrakte som lærestykker: ved hjelp av grundig og 

omfattende gjennomgang av disse avdekkes forhold som er avgjørende for studiens resultat, 

eksemplene er nødvendige for å finne svarene på de stilte spørsmål. 
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Det tok litt tid å finne et egnet hovedeksempel, aktuelle kandidater har vekslet i takt med 

bearbeiding og nyansering av oppgavens tema, problemstilling og spørsmål. Valget falt til 

slutt på Vejleå kirke i Ishøj sydvest for/i København, og det er flere grunner til dette: 

Først og fremst var det slik at kirkerommet og ikke minst den kunstneriske utsmykkingen 

nærmest grep fatt i meg da glassmosaikkene ble vist i en forelesning. Og etter å ha studert 

både kunst og rom nærmere i Peter Brandes’ bok Lysets handlinger. Vejleå kirke Ishøj,1 

fremsto kirkerommet i Vejleå som et kraftfullt rom, med rik og spennende utsmykking, - både 

det arkitektoniske og det kunstneriske arbeid var av høy kvalitet. Samarbeidet mellom arkitekt 

og kunstner, og med menigheten, hadde vært ønsket, gjennomført og fruktbart. Og besøket i 

kirken forsterket oppfatningen av kirkens egenart, især var deltagelse i søndagsgudstjenesten 

en særegen og forbausende opplevelse. Denne er en kilde til vedvarende refleksjon og 

inspirasjon, og er blitt kjernen i oppgaven. 

Vejleå kirke oppfylte ønsket om og behovet for at det skulle være en kvalitativ balanse og 

dessuten en sammenheng mellom arkitektur og utsmykking. Uten et tilnærmet likeverdig 

kvalitetsnivå vil et godt samvirke mellom rom og kunst være vanskelig å få til, og 

kirkerommets karakter og atmosfære vil være i ubalanse. Dette kan illustreres av Bøler kirke,2 

der fondveggens glassmaleri i kraft av sin størrelse og tematikk nærmest bestemmer 

kirkerommets karakter og atmosfære, og av Haugerud kirke,3 der alterteppet er det eneste som 

forteller at man faktisk oppholder seg i et kirkerom. 

Vejleå kirke er dessuten relativt ny,4 og den er dansk, og derfor del av vår nordiske og 

protestantiske nåtid.  

Om arbeidet. 

Hovedvekten av arbeidet vil nødvendigvis ligge på drøftingen av oppgavens problemstilling 

og spørsmål, og undersøkelsen av det valgte eksempel vil altså være en sentral del av dette: 

Resultatene av arbeidet med eksempelet vil inspirere og underbygge konklusjoner og svar. 

Oppgaven vil også bygge videre på materiale fra forutgående kurs og oppgaver, og dessuten 

på erfaringer fra studier og praksis både som arkitekt og bildende kunstner. 

																																																								
1 Brandes, Peter: Lysets handlinger. Vejleå kirke Ishøj, (Århus: Aarhus Universitetsforlag 2013) 
2 tegnet av  Hansen/Bjørndal Arkitekter AS, vigslet 2011 
3 Haugerud kirke er en ’arbeidskirke’, innviet i 1975, tegnet av Stein Finne og Jan C. Nilsen. Alterteppet er laget 
av Else Marie Jacobsen, og er 9 meter høyt. 
4 Vejleå kirke, tegnet av Wohlert Arkitekter. Planlegging startet i 1991, kirken innviet i 1997, orgelet innviet i 
2007. 
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Arbeidets disposisjon 

Jeg vil begynne med å gjøre rede for oppgavens problemstilling, og her både legge vekt på om 

og på hvordan tro og livstolkning forholder seg til hverandre.  Deretter gjennomgås oppgavens 

hovedtema teologi og estetikk hver for seg, med begrepsdefinisjon og –drøfting, samt en 

klargjøring av eget ståsted. Så presenteres oppgavens metode og teoretisk rammeverk, også 

her inkluderes grunnleggende definisjoner, refleksjoner og egne betraktninger.  

I kapittelet om teologi og estetikk behandles spørsmål vedrørende estetiske uttrykksformer og 

deres mulige teologiske betydning, eksemplifisert ved en drøfting av forholdet mellom 

arkitektur og teologi, og dessuten mellom (billed)kunst og teologi.  

Deretter vil jeg ta opp sentrale begreper som transcendens, det hellig og det sakrale, og i 

forlengelsen av dette også omtale aktuelle forskningsprosjekter, og plassere oppgaven i 

forhold til disse.  

Så følger den delen av besvarelsen som omfatter beskrivelse, analyse og fortolkning av Vejleå 

kirkes interiør og utsmykking. Kapittelet bygger på og er resultat av befaring, (med deltagelse 

i gudstjeneste), studier av litteratur, og samtaler med andre som har opplevd rommet, bl.a. 

reisefølge og veileder. En samlet vurdering  av kirkerommet krever også en nærmere drøfting 

av rommets sentrale teologiske tema, denne vil derfor være en del av fortolkningsavsnittet. 

Begreper, påvisninger, erfaring og konklusjoner fra de foregående kapitlene har dannet 

grunnlag for arbeidet med forholdet mellom kirkerom, tro og livstolkning, især gjelder dette 

eksempelet Vejleå kirke. Oppgavens problemstilling konkretiseres ved å stille spørsmål om 

hvordan, hvorfor og i hvilken grad kirkerommet kan bidra til tro, og om hvorvidt 

kirkerommets karakter og utsmykking kan være av vesentlig betydning for en kristen 

livstolkning.  Overbevisningen om at vår fysiske virkelighet alltid vil påvirke og prege oss er 

forutsetning og utgangspunkt for denne måten å nærme seg oppgavens tema på; handlinger, 

tilstand og stemning blir utløst, stimulert eller begrenset av våre omgivelsers karakter og 

kvalitet. 

Som basis for vurderingen av forholdet mellom tro og rom vil jeg ta utgangspunkt i troens 

modi, altså det faktum at troen både kan sies å være noe vi har, at troende er noe vi er, og at 

troen innebærer og medfører visse handlinger, altså noe vi gjør. Troens ulike modi fordrer 

forskjellige kvaliteter i og av rommet, eller sagt på en annen måte: Kirkerommets planløsning, 

utforming, møblering, utsmykking og belysning legger til rette for disse modi i varierende 

grad og på ulikt vis.  
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’Kristen livstolkning’ dekker pr. definisjon et svært vidt område, den skal omfatte livets alle 

bestanddeler, hendelser og faser, samtidig som den bygger på kristendommens innhold og 

verdier. Det er verken mulig eller ønskelig å behandle begrepets innhold i hele sin bredde, 

derfor har jeg valgt lidelse som tema når kirkerommets og utsmykkingens betydning for 

kristen livstolkning skal belyses. Lidelse står sentralt i kristendommen, og dessverre også i 

menneskenes liv, for lidelsens årsaker er dessverre altfor vanlige: egne og andres traumer 

former livene våre, med smertefulle og ofte ødeleggende konsekvenser. Men vi er ikke gode 

til å forholde oss til svik, smerte, tap og død, og spørsmålet er om en kristen livstolkning kan 

hjelpe oss i denne sammenheng, og i så fall hvordan denne utvikles og styrkes.  

Hypotesen er at kirkerommets utforming og innhold kan bidra til dette.  

I siste kapittel samles erfaringer som belyser forholdet mellom estetikk og teologi; det 

inneholder hovedpunkter fra drøftingen av arkitekturens og kunstens bidrag, fra arbeidet med 

Vejleå kirke, forholdet mellom tro og rom, og utsmykking og livstolkning. Dessuten 

kommenteres problemstillingen, altså spørsmålet om hvilken betydning kirkerommet og dets 

utsmykking kan ha på tro og kristen livstolkning i dag, og tilleggsspørsmålene besvares. 

Til sammen danner dette basis for oppgavens konklusjon.  
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2 Tema, metode og teoretisk rammeverk 
Teologi og estetikk er store og kompliserte fagområder, både hver for seg og især sammen.  

I arbeidet med å belyse forholdet mellom dem var det derfor ønskelig å velge en konstruktiv 

og fruktbar innfallsvinkel i form av en problemstilling av håndterbar størrelse, av en viss 

allmén interesse, og med muligheter for å bruk av konkrete eksempler.   

  

2.1 Problemstilling og spørsmål 
Utgangspunktet var at arkitektur, utsmykking og innredning skulle brukes som eksempel og 

lærestykke, referanse og målestokk. Følgende problemstilling ble valgt: 

Hvilken betydning kan kirkerommet og dets utsmykking ha for 
tro og kristen livstolkning i dag?5 

Denne ble så nyansert ved å stille tilleggsspørsmål, dvs. om hvorvidt, hvorfor og hvordan 

kirkerommet og/eller utsmykkingen kan bidra til tro og kristen livstolkning, i hvilken grad 

kirkerommet og/eller utsmykkingen kan bidra, og om kirkerommet og/eller utsmykkingen er 

nødvendig eller en forutsetning for tro og kristen livstolkning. 

Det første spørsmålet må i utgangspunktet  besvares positivt, ellers faller jo de følgende bort. 

Og et positivt svar ligger også som premiss for oppgaven, jeg forutsetter at kirkerom og 

utsmykking bidrar til tro og kristen livstolkning inntil jeg, mot formodning, får negative svar 

på de resterende spørsmål. De to neste spørsmålene henger løselig sammen, her dreier det seg 

om identifisere konkrete trekk ved kirkerommet og dets utsmykking, og å fundere over 

hvorfor og hvordan de fungerer. De siste spørsmålene er gradsspørsmål, og selv om det svares 

positivt på det første, behøver det ikke bety at det samme gjelder for det andre, - er 

kirkerommets bidrag positivt, men ubetydelig, utgjør det ikke en forutsetning for tro og 

kristen livstolkning. 

 

2.1.1 Tro og kristen livstolkning 
Jeg har valgt å undersøke kirkerommets innflytelse både på tro og på kristen livstolkning. 

Grunnen til dette er at disse områdene til sammen danner grunnlag for det man kan kalle et 

religiøst og kristent liv i dag.  

Det er slik at man kan tro, eller ha en tro, uten å måtte ha en kristen livstolkning. 
																																																								
5 Spørsmålet avgrenses til å gjelde Norden.  
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Det finnes millioner av troende; muslimer, sikher, jøder, buddhister - alle er de sterkt troende, 

men de tolker livene sine ut fra og inn i en annen kontekst enn den kristne. De har andre 

historier, andre prioriteringer, andre tradisjoner, og kanskje andre verdier. 

Det er også slik at man kan ha en kristen livstolkning uten å være troende, og uten å 

identifisere seg selv som kristen. De fleste av dem vi kaller etnisk norske, altså mennesker 

som er født og oppvokst, utdannet og bosatt i Norge, lever sine liv med kristne verdier som 

referanse og Bibelen som basis for fortolkning og meningsdannelse. Og dette skjer enten vi 

vil det eller ikke: er vi en del av det norsk samfunnet og av norsk kultur er vi også del av en 

kristen tradisjon. 

Det er usikkert om en livstolkning nødvendigvis må være altomfattende og konsistent, dette 

er vel avhengig av den enkeltes behov. Livstolkningens funksjon er allikevel å gi svar på de 

grunnleggende spørsmålene: Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her? Hva er poenget? 

Kristen livstolkning er både mer spesifikk og mer omfattende, idet gudstro og gudsforståelse 

er sentralt og grunnleggende: den defineres som en relasjonelt betinget forståelse av seg selv 

og tilværelsen, der forholdet til Gud, en selv og andre og til skaperverket som sådan  

alle er viktige.6 Man kan derfor si at troens innhold er del av den kristne livstolkningens basis. 

Tro og en kristen livstolkning overlapper på flere områder, forskjellen mellom dem bunner 

først og fremst i at troende er noe du er og tolke er noe du gjør, tro er ofte en opplevelse mens 

tolkning krever refleksjon, - dette er ikke helt sammenlignbare størrelser. Tro er riktignok 

også både noe du har og noe du gjør, og troens innhold, altså det man tror på, kan samsvare 

med grunnlaget for ens livstolkning. 

2.1.2 Avgrensning. 
Alle estetiske uttrykksformer vil kunne ha betydning for og innflytelse på teologi, det være 

seg bildende kunst, skulptur, musikk, dans, kunsthåndverk eller arkitektur. Å gjennomgå alle, 

og drøfte deres gjensidige forholdet til teologi, vil føre alt for langt. Jeg vil derfor legge 

hovedvekten på forholdet mellom arkitektur og teologi, og i tillegg behandle bildende kunst. 

Målsettingen er å få klargjort hva som kan utgjøre arkitekturens spesifikke bidrag, altså hva 

som bare og/eller best manifesteres eller formidles gjennom eller ved hjelp av arkitektur og 

rom, og dessuten hva som er kunstens spesielle og unike bidrag. 

  
																																																								
6 Ifølge Den norske kirkes Plan for trosopplæring innebærer “kristen livstolkning å forstå seg selv og tilværelsen 
i lys av relasjonen til Gud, seg selv, andre mennesker og i forhold til resten av skaperverket”, se Gud gir – vi 
deler. Plan for trosopplæring i Den norske kirke, Kirkerådet  i Den norske kirke 2010, 14 
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2.1.3 Teologisk premiss 
Det må også bemerkes at hvis det skal være meningsfylt og produktivt å arbeide med 

forholdet mellom teologi og estetikk, må troen på at det faktisk er mulig å få kunnskap og 

innsikt om Gud gjennom og ved hjelp av Hans skaperverk tas/velges som premiss.  

En slik teologisk holdning har sitt utgangspunkt i Genesis 1, i en oppfatning at det skapte 

speiler (deler av) skaperen, og er basert på at det Schleiermacher (1768-1834) kaller ’the 

indwelling of the infinite in the finite’7 er riktig.  

Skapelsesteologien har sitt motstykke i det som kalles dialektisk teologi8 eller åpenbarings-

teologi. Karl Barth (1886-1968) utviklet denne i første halvdel av 1900-tallet, som en motsats 

til liberalteologien. Han var langt mer opptatt av Guds vei til menneskene enn omvendt, og 

Guds åpenbaring  ”loddrett ovenfra”. Den konkrete virkeligheten, fenomenologisk baserte 

begrepsforståelser (f.eks. av religion) og den historiske Jesus var etter hans mening ubruke-

lige i teologisk sammenheng; kun Guds åpenbarte ord, tids- og stedsuavhengig, er valid.  

Dersom en slik holdning utgjør en stor del av trosgrunnlaget, faller oppgavens problemstilling 

nærmest bort. 

Forholdet mellom Gud og skaperverket kan oppfattes på tre prinsipielt forskjellige måter: 

Gud kan betraktes som noe fundamentalt annet enn det skapte, eller noe mer enn, men likt 

(altså mer av samme sorten), eller noe som både er likt, mer enn og forskjellig fra 

skaperverket.  

For meg er det vanskelig å tilslutte meg det første alternativet, jeg velger det siste, og 

forankrer min oppfatning av Gud som noe mer enn skaperverket både i Genesis, og i Kristi 

inkarnasjon og hans to naturer. Gen 1: 1-27, og især siste vers: ”Og Gud skapte menneskene i 

sitt bilde, som mann og kvinne skapte han dem”, åpner dessuten for å vektlegge egen erfaring 

med skapende arbeid i tillegg. Det synes ikke urimelig å se et slektskap mellom Guds 

skapende virksomhet og min egen, all den stund jeg skal være skapt i hans bilde. Og min 

erfaring er at jeg er mer enn det enkelte verk, men noe av meg er i verket, eller sagt på en 

annen måte: verket er noe annet enn meg, men det er preget av meg. 

Jeg velger altså en skapelsesteologisk tilnærming.  

 

 

																																																								
7 Hans Küng, Great Christian Thinkers, (New York og London: Continuum 2005), 167 
8 Se Per Erik Persson: At tolka Gud i dag. Debattlinjer i aktuell teologi, (Gleerups forlag 1971), 22, 67 



	8	

 

2.2 Teologi og estetikk, hver for seg 
Her vil jeg gå nærmere inn på begge hovedtema, altså teologi og estetikk, men legge mest 

vekt på estetikken. Oppgavens to fagområder har begge en lang historie, teologi har vært 

brukt som begrep i kristen sammenheng siden tidlig middelalder, mens estetikk kom i bruk 

innen filosofien i opplysningstiden. Definisjon av begrepene og praksis innen fagområdene 

har variert over tid. Nedenfor følger derfor en gjennomgang av begrepenes definisjon, og av 

den forståelse jeg legger til grunn. 

 

2.2.1 Teologi 
Teologi er i The Penguin Dictionary of Philosophy definert som ”det å undersøke, eller å gi 

en systematisk oversikt og forklaring på, en religiøs tradisjons lære og doktriner.”9 Denne 

definisjonen gjør begrepet brukbart uavhengig av trosretning og tradisjon, - det kan anvendes 

innenfor kristendom, jødedom, islam etc., og også innenfor religionsvitenskap.  

En mer begrunnet og nyansert forståelse kan finnes i boken Shaping theology fra 2007,10 her 

formidler David F. Ford sine tanker om hva teologi er, hva teologiens stilling, tilstand og 

oppgave er i dag, og ikke minst om hvorfor han, og man, arbeider med teologi. Blant hans 

egne viktigste motiver ser han behovet for (eller begjæret etter) visdom som det viktigste og 

mest allmenne. Han mener også at visdom er det ’minst inadekvate’ ordet som kan brukes når 

man skal beskrive hva teologien søker, hva teologien dreier seg om.11 Visdom søker å favne 

det imaginative, det intellektuelle, pasjonen og det praktiske, og refererer til Guds visdom så 

vel som menneskenes mer eller mindre haltende forsøk på å finne den. Visdom omfatter 

kunnskap, forståelse og innsikt, viten og valg, og er nødvendig når man skal forholde seg ikke 

bare til fakta, men til verdier, normer og tro, til alt som former livet, samfunnene og 

institusjonene. På denne basis formulerer Ford en definisjon av akademisk teologi, der teologi 

er søken etter visdom i forbindelse med de sentrale livsspørsmålene, (eksempelvis mening, 

sannhet, skjønnhet og praksis), som reises av, om og mellom religionene, gjennom å anvende 

og arbeide innenfor et bredt spekter av akademiske disipliner.12 Denne definisjonen kan være 

																																																								
9 se The Penguin Dictionary of Philosophy, 2.utgave, (London: Penguin 2005), ’theology’ 
10 David F. Ford: Shaping Theology, (Oxford: Blackwell, 2007) 
11 Ford: Shaping Theology, xvii, 3 
12 Theology ”seeks wisdom in relation to questions, such as those of meaning, thruth, beauty and practice, which 
are raised by, about and between the religions, and are pursued throught engagement with a range of academic 
diciplines.” Ford: Shaping Theology, 4 
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underlag for arbeid også utenfor akademia, dvs. i menigheter og trossamfunn, som basis for 

økumenisk aktivitet, og i samfunnet som sådan.  

Jeg vil i oppgaven legge mest vekt på første del av denne definisjonen, altså at teologi er 

søken etter visdom i forbindelse med de sentrale livsspørsmålene, og at denne omfatter både 

Guds visdom og menneskenes. 

 

2.2.2 Estetikk. 
Ordet  estetikk13 kommer fra gresk (αισθησις, aisthésis, som betyr ’den kunnskap som 

kommer gjennom sansene’,14 dvs. persepsjon, følelse), og begrepet benyttes innenfor ulike 

fagområder. Mest anvendt er det som et kunstteoretisk begrep, og i filosofisk teori, 

eksempelvis benytter Kant (1724-1804) begrepet i Kritikk av den rene fornuft i forbindelse 

med sin undersøkelse av måten våre ’indre og ytre sanser’ formidler kunnskap om 

objekter/ting på, han kaller dette ’trancendental estetikk’. 

Innenfor kunstteori forstås estetikk både som læren om det vi kan sanse, og som læren om det 

vakre og skjønne i kunsten. I filosofisk teori brukes begrepet om smaken og skjønnheten i 

naturen og kunsten.15 

Begrepet er således svært vidt definert, og blir brukt og forstått på mange måter. Det kan  

eksempelvis anvendes som samlebetegnelse for menneskers bruk og opplevelse av sine 

omgivelser, eller som et karakteriserende uttrykk for en bestemt epokes eller kulturs stilideal, 

kunstsyn og –smak, f.eks. nazismens estetikk eller Victoriatidens estetikk. Estetikken kan 

også inndeles i normativ eller deskriptiv, sorteres etter hva den omhandler, for eksempel 

subjektiv smak eller objektive kriterier, eller etter hvilken kategori som ansees som 

overordnet, det være seg det skjønne, det sublime, det heslige eller det onde. Dessuten brukes 

begrepet om oppfatninger og metoder som er sentrale hos en bestemt kunstner eller 

håndverker, eller om de man anvender når man bedømmer sanseinntrykk fra kunstverk, 

gjenstander, naturen, dvs. omgivelsene som sådan.16 Også ulik vekting mellom kunstner og 

mottager kan være basis for oppdeling i ulike typer estetikk, for eksempel geniestetikk som 

fokuserer på kunstneren, resepsjonsestetikk som behandler mottagerens opplevelse, og 

verkestetikk som omhandler kunsten mer enn opphavsperson og mottager.17 

																																																								
13 se The Penguin Dictionary of Philosophy, ’aesthetics’ 
14 Eivind Tjønneland: Estetikk, http://www.snl.no/estetikk, sist rettet 16.06.2015, sist oppsøkt 28.11.2015  
15 Tjønneland: Estetikk 
16 Tjønneland: Estetikk 
17 Tjønneland: Estetikk 
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Om estetiske uttrykksformer 

Estetikk og estetiske uttrykksformer dreier seg altså ikke bare eller nødvendigvis om stygt og 

pent, men om det vi sanser, den verden våre sanser kan oppfatte. Vanligvis regner vi med at 

menneskene har fem sanser, hvorav fire er lett identifiserbare og entydige: syn, hørsel, lukt, 

smak. Den siste, taktilitet eller følesans, underdeles ofte, f.eks i kroppsfornemmelse, 

balansesans, o.a.. De vanlige estetiske uttrykksformene, som arkitektur, maleri, skulptur, 

musikk, poesi, prosa, drama, dans, hagekunst, kunsthåndverk, klesdesign, matlagning, osv. 

kan grupperes ikke bare etter hvilke typer aktiviteter eller gjenstander de omfatter, men også 

etter hvilken sans de henvender seg til. Da vil f.eks maleri, skulptur og klesdesign tilhøre 

samme gruppe, fordi det hovedsakelig er synssansen som benyttes til å motta uttrykket, mens 

havekunst og mat har det til felles at de både appellerer til syns- og luktesansen, og musikk og 

opplest poesi er uttrykk som begge mottas gjennom hørselen. Arkitektur står her i en 

særstilling fordi den henvender seg til nesten alle sansene.18   

Estetikk, kommunikasjon og fortolkning 

Mottak og opplevelse av estetiske uttrykk involverer sansene, men skal man finne mening er 

også fornuften aktiv, og dessuten hukommelsen. Vanligvis kreves forståelse og fortolkning 

for å finne mening i et uttrykk,19 og det enkelte menneskets erindringer bestemmer hvilke 

følelser som aktiveres, hvilke assosiasjoner som oppstår, hvilke likheter og forskjeller som 

gjenkjennes. Hukommelsen kan sies å være et sentralt element i kunst og kunstopplevelse,20 

dvs. både i estetiske uttrykks tilblivelse og i vår sansning og forståelse av disse. Dette gjelder 

også for samfunnet som sådan, - uten personlig og kollektiv hukommelse vil verken kultur 

eller tradisjon kunne eksistere. Aspektene tid, historie og hukommelse, som også har en 

innbyrdes sammenheng, er alltid tilstede i alle kunstneriske uttrykk, og i kultur og tradisjon.21   

Opplevelsen av kunst og andre estetiske uttrykk blir i tillegg bestemt av at vi mottar og 

reagerer på sanseinntrykk både bevisst, underbevisst og ubevisst, dvs. både på basis av det vi 

har klart for oss i vår bevissthet, det vi har undertrykket eller skjøvet bort, og det vi aldri har 

gjort oss bevisst. Sanseinntrykk er med andre ord ikke bare noe vi mottar med vår våkne og 

konsentrerte hjerne, vi reagerer på omverdenen med hele vår organisme hele tiden.  

																																																								
18 smakssansen er vel som regel ikke involvert. 
19 unntak kan være musikk eller rom, her er ikke refleksjon nødvendig, opplevelsen kan være utelukkende 
følelsesmessig, og dessuten ’utenfor tiden’.   
20 Tor-Bjørn Hägglund: ”Muisti/memory” i ”synnyt – sources of contemporary art”, 11- 44, (Helsinki: Ass. for 
the Museum of Contemporary Art, 1989), 43  
21 Hägglund, ”Muisti/memory”  43 
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Skal et estetisk uttrykk betraktes som kommunikasjon, fordres det minst én utøver (eller en 

skaper) og én mottager.22 Det finnes også en mellomposisjon, som kan kalles deltager, der 

vedkommende ikke har en skapende rolle, men allikevel er aktivt med og nødvendig for det 

endelige resultat, (så som deltagere i en prosesjon, i et kor eller et orkester). Mottageren kan 

motta sanseinntrykk på ulike måter, vedkommende kan være åpen og tilstedeværende, eller 

likegyldig og lukket, dessuten kan mottageren velge å være aktiv, opptatt med å forstå, eller 

mer passiv. Den aktive posisjonen er ikke nødvendigvis alltid den beste eller riktige: lytter 

man til musikk kan det være minst like passende å la seg omslutte, hensette og overvelde, 

som å aktivere sin analyserende, sammenlignende og vurderende hjerne. 

Mennesket-i-verden. 

Det er således viktig å holde klart for seg at estetikk kan forstås på flere måter, at alle er 

vanlige, og at det i tekster ofte ikke går klart frem hvilken betydning av begrepet som 

anvendes. Begrepet estetikk brukes både i forbindelse med sansning som sådan, og mer 

spesifikt i studiet av hva som er sensorisk behagelig, i studiet av skjønnhetens natur, i teorier 

vedr. smak, og i omtale og kritikk av skapende og utøvende kunst. Estetikk betegner altså 

både det å oppleve verden sansemessig, dvs. se, høre, lukte, smake, berøre(s), og resultatene 

av vår bearbeidelse av disse opplevelsene, dvs. refleksjon og bedømmelse. Kunst, arkitektur 

og kunsthåndverk, som selv tar utgangspunkt i og behandler sanseinntrykk, omfattes av 

begrepet, sammen med oppfatninger og vurderinger av verkene, og den skapende 

virksomheten som sådan. Estetikk kan derfor sies å omhandle mennesket-i-verden: fra 

hvordan og hva vi sanser, og hvordan vi opplever vår virkelighet, via hvordan vi behandler, 

bearbeider og vurderer opplevelsene, til det vi tilfører verden av nytt og (selv)skapt innhold. 

Det sansede i utvidet forstand, altså det fysiske, materielle, sansbare, tilstedeværende, faktiske  

er av økende betydning i dag, som forankring og uttrykk for realitet, virkelighet: ’Virtual 

reality’, internett og sosiale media opptar større og større plass i vesten. Faren for individuell 

og kollektiv psykose er derfor økende, idet virkelighetsforankringen svekkes, og vår fysiske 

virkelighet kommer ut av fokus, både som korrektiv og som formidler av kunnskap og 

erfaring. Ikke minst gjelder dette erkjennelsen og erfaringen av å være en del av en helhet, 

innfelt i en verden som er oss gitt, og som vi har begrenset innflytelse over.  

Også erfaringer fra skapende virksomhet, enten det dreier seg om brødbaking, billedhugging 

eller organisering av festivaler, viser at møtet med virkeligheten, dvs. melets beskaffenhet, 
																																																								
22 ikke nødvendigvis sammenfallende i tid, jmfr. nålevende menneskers opplevelse av Stonehenge eller 
Michelangelos fresker. 
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steinens karakter eller folkemassers oppførsel, gir avgjørende bidrag til det skaptes form, 

kvalitet og innhold, samtidig som det forteller oss at menneskene ikke kan forme sine liv og 

sine omgivelser bare etter eget forgodtbefinnende, egne ideer og egen vilje. Virkeligheten 

lærer oss at vi ikke er Gud, og at vi ikke er alene.  

Møtet med det sansbare har derfor en teologisk betydning og funksjon: det viser oss at 

skaperverket er gitt, at vi kan påvirke, men ikke beherske våre omgivelser, og at vi er deler av 

en større helhet, underlagt krefter større enn våre egne. 

 

2.3 Metode og teoretisk rammeverk 
Både teologi og estetikk kan, hver for seg, sees i sammenheng med hermeneutikk. Ved å 

beskrive forholdet mellom teologi og hermeneutikk, og mellom estetikk og hermeneutikk, 

tydeliggjøres hvor nært hermeneutikken står begge fagområder. Dette kan også bidra til å 

identifisere og belyse elementer som er vesentlige i forholdet mellom estetikk og teologi. 

Jeg vil begynne med begrepsdefinisjon og en kort gjennomgang av hermeneutikkens 

bakgrunn og historie, og deretter gå inn på de parvise forholdene.  

 

2.3.1 Hermeneutikk 
Fagomradet hermeneutikk (fra gresk, hermeneuein: oversette, tolke, gjøre forstålig) har en 

lang historie, mye lengre enn selve begrepet har vært i bruk. Skrifttolkning har sannsynligvis 

vært praktisert like lenge som menneskene har produsert tekster. Innenfor kristendommen ble 

det hermeneutiske spørsmålet reist allerede i NT, fordi jødedommen var en skriftreligion: 

Paulus skriver for eksempel om forskjellen om den nye pakt som bygger på Ånd og den 

gamle som bygger på bokstav i 2. korinterbrev.23   

De tidligste kirkefedrene utviklet og brukte forskjellige typer skrifttolkninger, allerede 

Meliton av Sardes benytter seg av en typologisk lesemåte24 i sin påskepreken fra 170- tallet. 

Gjennom hele middelalderen blomstret bruken av ulike fortolkningssystemer, og patristisk 

eksegese var basis for det som i høymiddelalderen kalles Quadriga, en modell med fire 

tolkningsnivå. Denne var i bruk opp til og inn i reformasjonsperioden.  

Hermeneutikk som begrep ble først benyttet midt på 1600-tallet, av J.C.Dannhauer, han 

identifiserte tre hovedgrupper av tekster som trengte tolkning: Bibeltekster, juridiske tekster 

																																																								
23 2. Kor 3:6 : ”han som også gjorde oss til tjenere for en ny pakt som ikke bygger på bokstav, men på Ånd…” 
24 Meliton av Sardes: Om påsken. Den eldste kristne påskepreken. Oversatt og kommentert av Oskar Skarsaune. 
(Oslo: Luther Forlag 1997), 28-32 
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og antikke tekster. Det var Friedrich Schleiermacher (1768-1834) som først utarbeidet en 

generell fortolkningsteori, der ikke bare relevante språklige og historiske fakta er av 

betydning, men også innlevelse og mental forestillingsevne.25 

Hermeneutikken kan nå sies å være en del av generell kunnskapsteori. Ulike teoretikere har 

bidratt til å utvikle og presisere forskjellige sider av den hermeneutiske tenkningen ved å 

arbeide med og nyansere ulike elementer, fra Wilhelm Dilthey (1833-1911) og hans 

klargjøring av forskjellen på historisk og vitenskapelig kunnskap til det Paul Ricoeur (1913-

2005) identifiserer som skillet mellom tradisjonsbasert hermeneutikk og det han kaller 

mistankens hermeneutikk.26  

Hans-Georg Gadamer var sentral i utviklingen av hermeneutikken i det 20.århundre, han 

overtok begrepet fra Martin Heidegger (1889-1976), sammen med Heideggers mer 

fenomenologiske tilnærming. Dette innebærer at fortolkningsgrunnlaget utvides til å omfatte 

mer enn tekst og språk, all sanset informasjon kan i prinsippet inkluderes. Gadamer anvender 

hermeneutikk bl.a. til å begrunne at menneskelig viten og kunnen er en funksjon av og 

forankret i språk og historie,27 og at tradisjon og språk er nødvendige for tenkningen. 

Dessuten er han opptatt av at dialog er avgjørende for forståelse. I tillegg bruker han 

hermeneutikk til å forsøke å motvirke positivismens ’hubris’ ved å demonstrere at sannhet 

ikke kan reduseres til oppfyllelsen av et sett med kriterier.  

Det er Gadamers tilnærming til hermeneutikk jeg vil bygge på i denne oppgaven. 

 

2.3.2 Hermeneutikk og estetikk 
Hermeneutikk er ifølge Gadamer ikke bare en metode en leser tar i bruk for å forstå en tekst, 

men også en filosofi om hvordan mennesket forstår noe overhodet.28 Å leve er for ham å 

forstå sine omgivelser, og forståelse er nødvendig for å erfare vår livsverden. Historien 

tillegges avgjørende vekt; mennesket er ’historisk skapt’ i den forstand at det kan forstå seg 

selv bare som del av den historiske helheten som omgir det, - historien er en del av vår 

																																																								
25 se The Penguin Dictionary of Philosophy, 2005, ’hermeneutics’ 
26 Mistankens hermeneutikere vil demystifisere og bygge ned illusjoner, de har et ideologikritisk utgangspunkt 
og stiller seg tvilende til dét Gadamer kaller ”tekstens immanente fullkommenhet”. Se  Sissel Lægereid og 
Torgeir Skogen: ”Paul Ricoeur , formidlingens tenker, hermeneutikkens brobygger” i Hermeneutikk – en 
innføring, (Spartacus 2006), 292 
27 ’the historical and linguistic situatedness of human knowing’ Se Lauren Swayne Barthold: Hans-Georg 
Gadamer, Internett Encyclopedia of Philosophy, 2012/ 28.11.2015. Se www.iep.utm.edu/gadamer  
28 Reidar Kiljan Maliks : ”Det levende ordet, Reidar Kiljan Maliks i samtale med Hans-Georg Gadamer” i 
Samtiden 2/3 1999 
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meningshorisont.29 Men Gadamer er også av den oppfatning at historisk bevissthet ikke er 

tilstrekkelig som basis for livserfaring, og heller ikke estetisk bevissthet er nok. 

I artikkelen ”Universaliteten i det hermeneutiske problem” argumenterer han for at den 

hermeneutiske bevissthet er mer omfattende enn både den historiske og den estetiske, og 

dessuten grunnleggende og underliggende.30 Her behandler han også estetikk, den estetisk 

bevissthet og den estetiske dom. Selv om han tillegger disse stor og vesentlig betydning, er 

hans ankepunkt det han kaller fremmedgjøringen,31 som etter hans mening uvegerlig oppstår 

ved bedømmelse og dom. Gadamer mener at den estetiske (og den historiske) bevissthet er 

”sekundær overfor det umiddelbare sannhetskrav som utgår fra kunstverket.”32   

Det synes her som at Gadamer ikke er seg estetikkbegrepets flertydighet helt bevisst. Estetikk 

i betydningen sansning er ikke inkludert, her ligger vekten på refleksjon, vurdering og dom. 

Jeg tror det ville være nyttig å skjelne mellom opplevelse og erfaring, og relatere disse til et 

bredt forstått estetikkbegrep (se kap. 2.2.2).  Dessuten bør begrepet sees i sammenheng med 

Gadamers oppfatning og bruk av begrepet sannhet, og hans syn på erfaring, -  måten han 

forstår og anvender disse begrepene på, åpner for et innholdsmessig skille mellom 

opplevelsen som selve sansningen og erfaringen som refleksjonsbasert. 

Gadamers sannhetsdefinisjon baserer seg på forståelse heller enn objektivitet, at sannheten er 

mer som en hendelse enn et faktum;33 den er praktisk, ikke abstrakt. En sannhetshendelse er 

ifølge ham en erfaring34 av å bli ’trukket’ ut av seg selv inn i noe som er større enn en selv. 

Og det å erfare sannhet krever at man lar seg oppsluke av noe større og mere omfattende enn 

en selv.35 Det er her nærliggende å se en sammenheng mellom sansning, opplevelse og 

overnevnte ”sannhetskrav som utgår fra kunstverket”. Erfaring er etter hans mening noe som 

forutsetter forståelse og erkjennelse, og dermed en grad av gjenkjennelse. Selv om forståelse 

alltid begynner med at noe gjør inntrykk, er opplevelsen nødvendig, men ikke tilstrekkelig for 

å utgjøre en erfaring, til dette kreves det refleksjon.36 Da kan vi si at det er i refleksjonen, 

bearbeidelsen, at våre fordommer engasjeres, og vår forforståelse, (disse kontroversielle 

begrepene Gadamer mente var erfaringens utgangspunkt), og opplevelsen plasseres i en for 
																																																								
29 Maliks : ”Det levende ordet, Reidar Kiljan Maliks i samtale med Hans-Georg Gadamer”  
30 Hans-Georg Gadamer :”Universaliteten i det hermeneutiske problem” i Norsk Filosofisk 
Tidsskrift nr 3/4, oversatt av Tore Lindholm, (Oslo: 1970). Første gang publisert i Philosophisches Jahrbuch, 
73.Jahrgang, Freiburg/München 1966, 220. 
31 Det virker som at han med fremmedgjøring mener distanse. 
32 Gadamer, ”Universaliteten i det hermeneutiske problem”, 218 
33 Hans-Georg Gadamer: Sannhet og metode, oversatt av Lars Holm-Hansen, Oslo: Pax 2010, 534 
34 jeg ville kalle det en opplevelse 
35 Barthold: Hans-Georg Gadamer. 
36 Maliks : ”Det levende ordet, Reidar Kiljan Maliks i samtale med Hans-Georg Gadamer”  
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oss meningsfylt sammenheng og blir en del av vår livserfaring. Her er det nærmest samsvar 

mellom erkjennelse i hermeneutisk forstand, og den delen av estetikkbegrepet som omfatter 

vurdering, bearbeidelse og skapende arbeid.  

Hvis estetikk forstås og anvendes bredt, og forskjellen på opplevelse og erfaring defineres, vil  

distanse kunne tillegges positiv verdi som del av en skapende prosess, - distanse er nødvendig 

for vurdering og valg.  

 

2.3.3 Hermeneutikk i praksis 
Teologisk forstått er Gud uendelig, evig og sann, og Han har uttrykt seg gjennom og i 

skaperverket. Det er åpenbart at det enkelte menneske ikke kan overskue eller kjenne Gud, 

men i fellesskap er det mulig å danne seg et større og mer komplett bilde enn det hver enkelt 

har kapasitet til. Idet vi opplever, bearbeider og uttrykker den delen av verden og 

virkeligheten vi ser fra vårt spesifikke og unike ståsted, bidrar vi hver for oss og sammen til å 

utvide menneskenes felles kunnskap, innsikt og visdom. Gjennom vår estetiske aktivitet, 

gjennom å sanse, oppleve og erfare, reflektere og bearbeide, utvider og kompletterer vi 

skaperverket, og gir hverandre mulighet til å se og oppleve verden fra andre ståsteder enn våre 

egne. Denne prosessen er dynamisk, som en puls, i opplevelsens nærhet og refleksjonens 

distanse, i vekslingen mellom helhet og del, del og helhet, mellom ditt ståsted og mitt.  

Estetikk kan derfor forstås som hermeneutikk i praksis.  

 

2.3.4 Hermeneutikk og teologi 
Gadamers filosofiske hermeneutikk kan være en egnet teoretisk basis for vår søken etter 

visdom, etter mening og sannhet, og et godt metodisk utgangspunkt for teologisk arbeid.  

Det er en grunnleggende og historisk sammenheng mellom teologi og hermeneutikk, - 

eksegese og fortolkning var nødvendig for teologien, og Skriften utgjorde store deler av 

hermeneutikkens objekt. Den viktigste hermeneutiske grunnholdning, dvs. nødvendigheten av 

å forstå helheten i lys av delen, og hver del i lys av helheten, kan sies å være et resultat av 

dette. Men også dagens hermeneutikk har mye å bidra med, med flere sentrale retninger og 

syn som er teologisk interessante og viktige. Dette gjelder f.eks. feministisk hermeneutikk37 

som anerkjenner ulikhet og vektlegger at alle ståsteder/synsvinkler i utgangspunktet er valide 

																																																								
37 Se f.eks.  Georgia Warnke, ”Feminism and Hermeneutics” i Hypatia vol. 8, no.1, 1993 
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og verdifulle. Denne retningen vektlegger også at all kunnskap er situert,38 og dette er en 

oppfatningen som deles av frigjøringsteologien.  

Hermeneutikken åpner for og kan brukes som et rammeverk for økumenisk arbeid, slik blir 

det mulig å ha ”disagreements within the agreement” og ”agreements within the 

disagreement” og derved komme nærmere en felles forståelse.39 Dialogen er sentral: 

hermeneutisk forstått er alle er subjekter og innehar deltagerrollen. 

Postmoderne og mer dekonstruktivistisk påvirkede hermeneutikere og beslektede teoretikere 

baserer sitt arbeid på relativisme, og legger avgjørende vekt på språket som virkelighets-

konstituent,40 men hermeneutikken er ikke, verken som teori eller metode, avgrenset til å 

fungere bare innenfor disse relativt trange rammene. Ifølge Gadamer er det slik at selv om 

språket er grunnleggende og nødvendig for forståelse og erkjennelse, har det mest en 

redskapsmessig karakter, dette er basert på hans oppfatning av ’væren’ eller ’being’, det som 

utgjør eksistensens grunn eller fundament. Med formuleringen ”Being that could be 

understood is language” beskriver han forholdet mellom væren og språk, han mener at  

’væren’ er grunnlaget for, omfatter og muliggjør språket.41 Og Gadamer er opptatt av at 

språket er mer enn lingvistikk, forstått som ’systemer av enheter blottet for egen betydning, 

der hver enkelt enhet bare lar seg definere ved sin forskjell til alle de andre’.42 Han mener 

derimot at språket utvikler seg teleologisk, i en prosess som virker styrt, dette lar seg 

observere hos barn som lærer å snakke.43 Språket innehar ’en indre uendelighet’ som 

muliggjør det han kaller ’ekte tale’, der samtalepartnerne søker ord man kan nå den andre 

igjennom, og dette er hermeneutikkens fundamentale dimensjon.44  

Nettopp dybden i Gadamers utgave av hermeneutikken gjør den anvendbar i teologisk 

sammenheng, den åpner for et tenkbart sammenfall mellom dét han kaller ’being’ eller grunn, 

visdom og Gud. Hermeneutisk teori og metode er derfor ikke bare et mulig, men et ønskelig  

grunnlag for å utforske om, hvordan og hvor vi kan søke kunnskap om Gud, - dagens 

hermeneutikk kan og bør brukes i arbeid med teologi.   

																																																								
38 Se f.eks Donna Haraway: ”Ch. 9: Situated Knowledges: the Science Question in Feminism, and the Privelege 
of Partial Perspective” i Simians, Cyborgs and Women, 1991 
39 Küng, Great Christian Thinkers, 187 
40 f.eks. Levi-Strauss, Derrida, Foucault 
41 Barthold: Hans-Georg Gadamer,  2012.  
42 Paul Riceour, ”Hva er en tekst? Å forstå og forklare” i Hermeneutisk lesebok redigert av Sissel Lægereid og 
Torgeir Skogen, Spartacus 2001, 68 
43 Gadamer: ”Universaliteten i det hermeneutiske problem” , 225. 
44 Gadamer, ”Universaliteten i det hermeneutiske problem”, 228. 
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3 Teologi og estetikk 
Ford mener at å arbeide med og utvikle teologi handler om å søke visdom.   

Spørsmålet er om, hvorfor, hvordan og i hvilket omfang estetikk spiller en rolle i dette, hva 

kan være estetikkens rolle og bidrag? 

Etter mitt syn er det ikke tvil om at estetikk, forstått i bredeste forstand, både kan, bør og må 

være del av menneskenes søken etter visdom og kunnskap om Gud. Dette omfatter både 

sanseopplevelse, refleksjon, erfaring og bedømmelse, og dessuten skapende virksomhet og 

resultatene av denne. For sansningen er grunnleggende, og refleksjon og distanse er 

nødvendig for å forstå og bedømme. Den skapende og utøvende kunsten er uttrykk for 

menneskenes bearbeidelse av livet i verden, og gir dessuten mulighet for innblikk i den 

enkeltes unike oppfatning, ståsted og erfaring. Dette er viktig, fordi det er slik vi deler og øker 

vår felles kunnskap, og slik nærmer vi oss den sannhet som er så altomfattende at 

menneskene hver for seg bare har mulighet til å overskue en liten flik.  

Jeg vil i dette kapittelet innlede med å redegjøre for forholdet mellom estetikk og teologi og 

deretter gå spesielt og grundig inn i forholdet mellom arkitektur og teologi, og i noen grad 

også teologi og kunst.  

3.1 Skaperverket og estetikkens nødvendighet  
Estetikk dreier seg om menneskenes opplevelse av verden og virkelighet, om refleksjon og 

bearbeidelse av inntrykkene, og de konkrete resultatene av dette arbeidet. I menneskenes møte 

med kunst, kultur og natur åpnes mulighet for trancendensopplevelser, og derigjennom 

erfaringer av det Guddommelige. Når det sanselige er flertydig, når det viser ut over seg selv, 

kan egne grenser overskrides og vi beveger oss nærmere det som er større enn og ulikt oss. 

Løgstrup sier i artikkelen ”Tanken om skabelse som forståelseshorisont for evangeliet” at 

’Brændselet til sjelens lys er alle tings sansbare legemlighet’.45 Med dette uttrykker han sin 

fenomenologisk forankrede holdning til forholdet mellom ånd og materie, mellom det evige 

og det forgjengelige, skaperverket og Skaperen. Løgstrup argumenterer for at det nettopp er i 

og gjennom det legemlige at vi gjør erfaringer som samsvarer med den kristne tros innhold,46 

ikke minst gjelder dette forholdet til døden, og til kjærligheten. Han mener at en livfull 

																																																								
45 K.E.Løgstrup: ”Tanken om skabelse som forståelseshorisont for evangeliet” i Lumen. Katolsk tidsskrift 13 
1970, 62. Artikkelen er en bearbeidelse av et foredrag som ble holdt i Oslo i 1969. 
46Løgstrup, ”Tanken om skabelse som forståelseshorisont for evangeliet”, 60 
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tilværelse, dvs. naturlig og uten tvang, er en forutsetning for å forstå det evige livet, og at uten 

opplevelsen av den gjensidige kjærligheten i forholdet til sine nære vil kristendommens tale 

om evighet og evig liv være tomt snakk, - nettopp den ødeleggende opplevelsen av tap ved 

den elskedes død gir mening til evangelienes budskap om evig liv. 

Løgstrup viser her sammenhengen mellom det skapte, sansbare og sanselige og viktige deler 

av innholdet i den kristen tro, og at erfaringene vi gjør i disse våre forgjengelige liv faktisk 

utgjør et nødvendig grunnlag for å forstå kristendommens budskap, innhold og mening.47 

Forsterket av Løgstups påvisninger kan man derfor si at estetikk ikke bare er et mulig bidrag 

til å forme og videreutvikle vår tids teologi, - estetikken er nødvendig. Uten sanseopplevelser 

ville vi ikke ha kunnskap om verden og livet, og uten bearbeidelse og refleksjon ville vi ikke 

finne mening, forståelse og fokus. Og vår erfaring av verden, virkelighet, liv og samliv gjør 

kristendommen meningsfull. Eller sagt på en annen måte: estetisk opplevelse er utgangspunkt 

for en estetisk bearbeidelse (et kunstverk, en tekst, arkitektur, musikk etc.) som i sin tur kan gi 

kunnskap om Gud, både til den som har skapt verket og til den som betrakter, bruker eller 

hører. Gjennom skapende virksomhet utdyper vi og reflekter over vårt forhold både til det 

endelige (livet) og det uendelige og evige, (Gud). 

Estetikk er derfor nødvendig, og kanskje bestemmende, for utformingen av vår tids teologi. 

3.2 Estetisk teologi og teologisk estetikk 
I praksis antar kombinasjonen av teologi og estetikk to ulike former: estetisk teologi og 

teologisk estetikk. Filosofisk hermeneutikk kan utgjøre et teoretisk og metodisk rammeverk 

for begge varianter, ikke minst fordi det synes å være en indre sammenhengen mellom 

teologi, estetikk og hermeneutikk, som f. eks. kan sees i likheten mellom Gadamers 

sannhetshendelse, den estetiske trancendensopplevelse og troens tillit til Guds eksistens. 

De to variantene utgjør relativt forskjellige fag- og kunnskapsområder.  

3.2.1 Estetisk teologi  
Estetisk teologi arbeider med og utforsker forholdet mellom Skaperen, skaperverk og 

mennesket fra en estetisk synsvinkel, med fokus på sansning og refleksjon, opplevelse og 

erfaring, tolkning og bedømmelse. Spesiell vekt kan legges på dét vår egen skapende 

virksomhet kan vise oss. For gjennom denne speiler og ’imiterer’ vi Gud, og gjennom selv å 

																																																								
47 Løgstrup, ”Tanken om skabelse som forståelseshorisont for evangeliet”, 61 
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skape åpner vi oss for ytterligere innsikt i skaperverket, i prosessen og i det menneskeskapte. 

Estetisk teologi vil basere seg på at det er sammenheng mellom Gud og verden, at Gud 

utrykker seg gjennom og i skaperverket, og at menneskene, gjennom opplevelser, erfaring og 

egne bidrag vil kunne oppnå innsikt og visdom, også om Gud. 

3.2.2 Teologisk estetikk  
Teologisk estetikk har en mer konkret karakter, - det dreier seg om bearbeidelse av fysisk 

virkelighet, basert på og i tråd med spesifikke teologiske holdninger. Teologisk estetikk 

preger kunst, kunsthåndverk og arkitektur, og dessuten tekster. Teologisk estetikk forandrer 

seg over tid, og kommer også i flere varianter innen den enkelte epoke og område, forskjeller 

i formspråk og uttrykk er formidabel.48  

For å illustrere disse forskjellene mellom ulike utgaver av det som grunnleggende sett skal ha 

samme funksjon, vil jeg referere til to kirker, Peterskirken i Roma og St. Hallvard kirke i 

Oslo. De er begge katolske kirker, og man må forutsette at de i utgangspunktet bygger på 

noenlunde sammenfallende teologiske grunnlag. På hvert sitt vis uttrykker de ulike sider av 

troen, og av religionens og kirkens funksjon, selv om og fordi de skiller seg fra hverandre, 

både i størrelse, planløsning, form, uttrykk, utsmykning og beliggenhet: Peterskirken er 

moderkirken, den største, mest imponerende i (den katolske) verden, som gjennom sin 

størrelse uttrykker Guds allmakt og kirkens (ønskede) posisjon, mens St. Hallvard er 

klosterkirken; liten, innadvendt, kompakt og mørk, formet for å gi rom til tidebønn og 

kontemplasjon. Planløsningene og volumene er vesensforskjellige; Peterskirken er enorm, 

korsformet, høy og full av lys, med plass til tusener, St. Hallvard er liten og kubisk, med et 

tilnærmet sirkulært kirkerom, en nedhengende kuppel, og med plass til et par hundre i beste 

fall. Peterskirken ligger sentralt i Roma, synlig fra hele byen, St. Hallvard ligger bak 

høyblokkene på Enerhaugen øst i Oslo, lav og ganske vanskelig å se før du er like ved siden 

av den. Med sine likheter og forskjeller illustrerer de spennet og bredden i teologiske 

ståsteder, i teologiens estetiske uttrykk, og ikke minst hermeneutikkens poengtering av det 

nødvendige og ønskelige i at det finnes flere ståsteder, flere synsvinkler og flere uttrykk, 

gjerne samtidig. 

Denne oppgavens resultater kan være aktuelle bidrag til både estetisk teologi og teologisk 

estetikk. 

																																																								
48 Eksempelvis forskjellen mellom et reformert kirkeinteriør og et barokt, eller et lite romansk kapell og en 
gotisk katedral. 
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3.3 Estetiske uttrykksformer og teologisk betydning 
Når estetiske uttrykksformers teologiske betydning skal vurderes synes det viktig å ha klart 

for seg forskjellen på betydning og mening. Jeg forstår denne slik at betydning, det er noe en 

person, gjenstand eller hendelse har for eller i forhold til noe eller noen, mens mening er noe 

personen, gjenstanden eller hendelsen har i kraft av seg selv.49 Betydning dreier seg altså mest 

om en relasjon, mens mening ’tilhører’ subjektet. Betydning kan gradsbestemmes (stor, 

større, størst), gjøres dette med begrepet mening høres det rart ut.  

Jeg vil her i hovedsak gjøre rede for hvilken betydning estetiske uttrykksformer har for 

teologien, ikke hvilken teologisk mening de har. 

For menneskene er de estetiske uttrykksformene av grunnleggende betydning. Det er ved 

hjelp av disse vi uttrykker oss og kommuniserer, fastholder og bevarer mening, viten og 

erfaring, og overfører kunnskap og innsikt til kommende generasjoner. Vi får informasjon om 

den ytre verden gjennom sansene, og vårt bilde av denne blir formet av deres virkemåte og 

egenart. Samtidig skaper og uttrykker vi vår kultur, våre verdier og vårt samfunn ved hjelp av 

estetikk. For teologien, som for alle andre vitenskapelige fagområder, er denne derfor 

selvfølgelig av stor betydning, - all sansbar informasjon og erfaring bør kunne inngå i 

grunnlaget for det vitenskapelige arbeidet teologien representerer. Dette er spesielt viktig i et 

fag som dekker et så omfattende område, dvs. både kristendommens innhold og 

forutsetninger, og dessuten troens grunnlag, historie og uttrykksformer. 

For kristendommen og kristen teologi er visse estetiske uttrykksformer av større betydning 

enn andre, dette gjør samtidig at noen sanser er viktigere i kristen sammenheng: Tale, musikk 

og bilder er former som henvender seg til hørsel og syn, arkitektur henvender seg i tillegg til 

taktilitet, dvs. følesansen, mens smak- og luktesansene vanligvis har forsvinnende liten plass 

og betydning, især i protestantisk sammenheng. Katolsk liturgi omfatter riktignok bruk av 

røkelse, dette kan sees på som en videreføring av de offerritualene som hadde en sentral plass 

i jødisk teologi og liturgi.50 Også mat, og derved smakssansen, har stor betydning innenfor 

jødedommen, kosherreglene og ikke minst familienes felles ukentlige sabbatsmåltid viser 

dette. Lukt og smak skulle kunne ha en plass også i kristen protestantisk liturgi i forbindelse 

med nattverden, men det kan synes som vinen og brødet her kun har en symbolsk funksjon.  

																																																								
49 Formuleringen er nok i overkant unyansert, ordene brukes ofte som synonymer. Forskjellen på ordene kan 
allikevel illustreres ved følgende setning: ”Din mening har betydning for meg, selv om jeg ikke deler den.”  
50 De daglige offer av både kjøtt, mel, olje og vin er ”ildoffer til en duft som behager Herren”. (2. Mos 29:41) 
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Kunstverk og –ytringer har allikevel vesentlig betydning, for det er jo mye ved hjelp av disse 

teologien fortolker og formidler sitt innhold. Allikevel har især den protestantiske teologien 

tradisjonelt sett med noe skepsis på kunstens plass og betydning både i og utenfor kirken, selv 

om noen kunstformer er og har vært mer akseptable enn andre. Ulike syn på religiøse bilders 

plass og bruk i kirken har gjentagne ganger vært grunn til strid og splittelse, ikonoklasmen i 

Østkirken på 700- og 800-tallet er et eksempel på dette.51 Også under reformasjonen var 

kritikken mot tilbedelse og dyrking av helgener, og ikke minst avbildningene av dem, en 

medvirkende årsak til bruddet med den katolske kirke. Uenighet om hvorvidt billedforbudet 

skulle være absolutt førte til krangel mellom ’svermerne’ og resten av reformatorene, og 

bevegelsen ble splittet. Den ene delen, som utviklet seg til å bli  reformert kristendom, var og 

er svært restriktiv både med hensyn til bilder og musikk, mens lutheranerne hadde en åpnere 

innstilling til begge deler.52 For protestantene var allikevel Ordet og ordene overordnet, og 

bildenes plass, antall og posisjon ble derfor mindre, og deres teologiske betydning redusert. 

Dette ga kirkemusikken rom og utviklingsmuligheter, og den fikk stor og økende betydning i 

den protestantiske tradisjon.53   

Kirken har allikevel vært tilbøyelig til å anse kunstnerisk bearbeidelse av troens og 

tradisjonens sentrale elementer som sekundære, og har betraktet både musikk og billedkunst 

mest som illustrasjoner av Ordet, og ordene er fremdeles kristendommens primære 

uttrykksform. Det er all grunn til å utfordre denne tradisjonelle holdningen slik det gjøres i 

Den norske kirkes kulturmelding Kunsten å være kirke: om kirke, kunst og kultur fra 2005. 

Der understerkes det at i den grad kirken beholder dette synet, vil den gå glipp av kunstens 

bidrag til fortolkning av tro og evangelium.54  

3.4 Arkitektur og teologi 
Arkitektur som estetisk uttrykksform står i en særstilling sett i forhold til andre kunstformer, 

også i sin teologiske betydning. Grunnene til dette flere, og spenner fra menneskenes 

opplevelse av hus og steder på den ene siden, til de mange og varierte uttrykksmuligheter 

arkitekturen gir på den andre. At byggekunsten henvender seg til så mange av menneskenes 

sanser samtidig gjør erfaringen rik og nyansert. Bygningens målestokk,55 det at vi kan bevege 

																																																								
51 Mary Cunningham: Troen i den bysantinske verden oversatt av K. Vallevik. (Oslo: Luther forlag, 2003), 25-30 
52 Svein Aage Christoffersen : ”Kirkens syn på kunst”, i Kunsten å være kirke : om kirke, kunst og kultur. 
Utarbeidet av Norske kirkeakademier på oppdrag fra kirkerådet.( Oslo: Verbum 2005), 18 
53 Christoffersen: ”Kirkens syn på kunst”, 18 
54 Christoffersen: ”Kirkens syn på kunst”, 20  
55 Nelson Goodman: ”How buildings mean.” I Critical Inquiry, Vol.11, No.4, 1985, 642 
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oss rundt den og inn i den, og at vi blir omsluttet av rommene i husets indre, gjør at arkitektur 

oppleves kvalitativt annerledes enn andre kunstformer. Også husenes stedsbundethet og 

relative permanens bidrar til dette,56 de står på samme sted, med de samme omgivelsene over 

lang tid, og gir oss mulighet til å bli kjent, trygg og fortrolig med dem.   

Jeg vil her redegjøre for forholdet mellom teologi og arkitektur, og legge spesiell vekt på hva 

moderne arkitektur kan bidra med når teologi skal bearbeides og uttrykkes konkret, i kirker og 

kirkerom. 

 

3.4.1 Teologiens innvirkning på arkitekturen 
Arkitektur er et språk, og dette åpner for å uttrykke seg teologisk ved hjelp av arkitektoniske 

virkemidler. Disse skiller seg fra andre estetiske uttrykksformers på flere måter. Arkitektur er 

f.eks sjelden deskriptiv,57 dvs. den beskriver, avbilder eller portretterer ikke noe annet. 

Arkitektur er forskjellig fra annen kunst i målestokk og stedstilhørighet, dette gjør at 

bygninger oppleves på en annen måte enn andre verk, - siden bygningen er så mye større enn 

oss må vi bevege oss rundt den og i den for å forstå helheten.58 Dessuten har arkitektur som 

regel en praktisk funksjon, som kan spille sammen med eller være i kontrast til den estetiske. 

Men som i andre kunstformer er symboler og referanser del av byggekunstens repertoar. 

Arkitekturen, og i særdeleshet kirkebygg, kan derfor brukes og er blitt brukt av kirken selv og 

av samfunnets makthavere til å uttrykke, representere og symbolisere Guds makt, kirkens 

makt og kongens makt, gjerne på en gang. Især størrelsen har vært viktig i denne 

sammenheng.59 Samtidig har bygningene avspeilet rådende teologiske syn. Premissene for 

kirkens utforming bestemmes i hovedsak av oppdragsgiver, derfor er som regel både 

planløsningsprinsipp, formuttrykk og utsmykning også en konsekvens av byggherrens 

teologiske preferanse.60 Utviklingen i teologi og kristendom kan avleses bl.a. ved å se på 

kirkearkitekturen og de store forandringer den har gjennomgått. Riktignok har utviklingen 

innenfor teknologi og konstruksjonsmetoder også vært formidabel, og det er derfor ikke 

overraskende at man av den grunn kan se endringer i kirkenes størrelse og form over tid.  

Men ved å se på kirkebygg tilhørende ulike teologiske retninger og tradisjoner fra samme 

tidsepoke, er det tydelig at forskjeller i teologi og dogmatikk medfører ulike arkitektoniske 

																																																								
56 Goodman: ”How buildings mean”, 643 
57 Goodman: ”How buildings mean”, 642 
58 Goodman: ”How buildings mean”, 643 
59 dvs. jo større kirke, jo mer makt, jmfr. Peterskirken , eller omvendt  
60 andre såkalte rammebetingelser er også tilstede, som tomt, teknologi og økonomi. 
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uttrykk. Dette gjelder spesielt i og etter faser med store konflikter og endringer, for eksempel 

etter reformasjonen. Da fremsto katolske, lutheranske og reformerte kirker som svært ulike, 

både i planløsning, formuttrykk og utsmykning. 

Det er altså slik at teologi og tro, og kristendommens innhold og historie, uttrykkes gjennom 

kirkebyggene, i dag og gjennom hele kristendommens historie. Teologien har derfor påvirket 

og preget arkitekturen og dens utvikling av formspråk og virkemidler. 

 

3.4.2 Gjensidig påvirkning 
Egentlig er det riktigst å si at teologi og arkitektur har hatt gjensidig innflytelse på hverandre, 

for påvirkningen går også den andre veien, fra byggekunst til teologi. Man kan si at arkitektur 

og teologi er del av en pågående prosess som gir begge betydelige utviklingsmuligheter. 

Arkitekturens evne til å skape muligheter for møte med det sakrale er en del av denne 

uttrykksformens egenart, og er mer å anse som et bidrag til teologi og kristendom enn som en 

del av den gjensidige påvirknings- og utviklingsprosess. Men fordi de sakrale rommene er 

konkrete, materielle og varige, kan de skape utilsiktede konsekvenser som kan påvirke 

teologien. For nettopp rommenes fysiske permanens, og især kirkerommenes planløsning og 

møblering, legger føringer for gudstjenestens liturgi og menighetens bruk av kirken i lang tid, 

kanskje århundrer. Dette kan bidra til at kirken stivner i sin arbeidsform. Også måten 

menneskene oppfatter og forstår sin kirke preges av den konkrete bygningen. Siden erindring  

spiller en så stor rolle for hvordan menneskene opplever og fortolker steder og hus,61 vil 

erfaringer i tradisjonelle kirkerom, med kjente og gjentatte ritualer, legge føringer for hvordan 

vi oppfatter andre og nye rom, og andre og nye ritualer. Åpenhet overfor videreutvikling og 

nytolkning av ulike liturgiske elementer kan hemmes av hangen til å ’gjøre ting som de alltid 

er blitt gjort’ i rom som er tilpasset nettopp dette.  

Teknologien har også bidratt til å gi teologien flere og kraftigere uttrykksmuligheter og 

sterkere symbolkraft. Utviklingen innen byggeteknikk, konstruksjonsmetoder og materialer 

forandret kirkene, både i størrelse og form. Mulighetene for større spenn gjorde også kirke-

rommene større, og bruken av mindre, smalere stein som byggemateriale gjorde at de kunne 

bli høyere.62 Bedrede produksjonsmetoder for glass muliggjorde større vinduer og mer lys. 

Der kirkene i romansk tid var små, rundbuede og mørke, med tykke vegger og glugger uten 

glass, var de sengotiske katedralene fenomenalt høye, med spissbuede konstruksjoner, 

																																																								
61 Margunn Sandal: ”Eit sakralt preg” NTT 2010 (111) /1, 64 
62 Dette reduserte vekten. 
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strebebuer, krysshvelv, tynne vegger, store vinduer og enda større spenn. Dette muliggjorde 

en konkret representasjon av minst to viktige teologiske tema, lyset og vertikaliteten, den som 

fra gammelt av har vært betraktet som den sakrale dimensjon.63   

  

3.4.3 Moderne arkitekturs bidrag til teologi  
Hvilket bidrag kan arkitektur gi dagens teologi? Hva er karakteristisk og spesifikt for 

moderne arkitektur, hva kan best, og kanskje bare, gis form og formidles av denne måten å 

tenke og skape hus og rom?  

Skandinavisk modernisme. 

 

Figur 1 Halldor Gunnløgssons egen bolig, fra 1959.  foto: http://www.realdaniabyg.dk 

Spørsmålene, og noen av svarene, ble tydeligere for meg etter å ha sett et program om den 

danske arkitekten Halldor Gunnløgssons egentegnede bolig fra 1959.64 Villaen i Rungsted 

nord for København, mellom Strandveien og vannkanten, er hans viktigste og mest kjente 

arbeid. Dette er en ganske liten bygning med en fenomenal beliggenhet, - havet og himmelen 

er del av hvert et rom. I tillegg til utsikten kjennetegnes huset også av fokus på forholdet 

																																																								
63 Christian Norberg-Schulz: Mellom jord og himmel, (Oslo: Pax forlag 1992 (1978)), 25 
64 Program på SVT2, 14.02.2015: ”Nordens arkitektur”. Se også http://www.realdaniabyg.dk 
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mellom ute og inne, og av at det er komplett gjennomarbeidet og gjennomført på alle nivå og 

til minste detalj, (så gjennomarbeidet at det virker besnærende enkelt og lettfattelig). Den 

forenklede planløsningen og en tydelig og selvfølgelig konstruksjon fungerer perfekt sammen 

og fremhever hverandre som to sider av samme sak. Anlegget får sitt uttrykk og sin karakter i 

samspillet mellom plan, volum og materialer, og det er lagt avgjørende vekt på materialvalg, 

materialbruk og materialbehandling. 

Verdiene som dannet basis for utformingen av dette huset var Halldor Gunnløgsson (1918-

1985) ikke alene om,65 de ble delt av ledende arkitekter i hele Skandinavia, og lå til grunn for 

prosjekter utført av for eksempel Alvar Aalto (1898-1976), Jørn Utzon (1918-2008) og Kjell 

Lund (1927-2013).   

Den danske arkitekt og professor Kai Fisker (1893-1965) skal ha sagt at ”Modernismen er 

ikke en stil, den er en moral”.66 De fleste ledende nordiske arkitekter var til dels sterkt preget 

av en slik holdning, i måten de planla og formet husene, i arbeidet med funksjonen, 

materialenes egenart, og i deres forhold til naturen. Husenes uttrykk skulle være ærlig, sant og 

kompromissløst, enkelt og ujålete, uten pynt, dessuten helhetlig, fornuftig og økonomisk, og i 

tillegg ta hensyn til og tilpasse seg naturen. Dette skulle oppnås ved hjelp av gode 

situasjonsplaner og planløsninger, tydelige og velproposjonerte konstruksjoner og ved å 

respektere og bruke materialenes iboende kvaliteter.  

Kanskje denne sterke opptatthet av natur, dvs. naturen ikke som middel, men som mål i seg 

selv, også var en konsekvens av og reaksjon på 2. verdenskrig, - en måte å distansere seg fra 

ideologiene på. I alle fall er det slik at arkitekturen i Skandinavia på 50-, 60- og begynnelsen 

av 70-tallet67 var preget av en slags naturfokusert funksjonalisme; man hadde beveget seg et 

stykke bort fra f.eks le Corbusiers (1887-1965) bomaskiner68 og de ideologisk begrunnede, 

storslagne og ofte brutale byplanene. De skandinaviske arkitektene brøt med den tidlige 

funksjonalismens materialuavhengige, nærmest abstrakte uttrykk, idealet69 ble stedstilpasset 

utforming, menneskelig målestokk (f.eks ’tett-lav’ boligbyggeri), funksjonsavhengig 

																																																								
65 men han var mer begavet og kanskje mer kompromissløs enn de fleste av sine kollegaer. 
66 referert i samme TV-program som nevnt ovenfor.  
67 i løpet av 70-tallet utviklet den postmoderne arkitekturen seg til å bli en retning, først i USA. Dette var en 
slags eklektisk og overdådig stil sammensatt av arkitekturhistoriske brokker, under mottoet ”less is a bore!”, (en 
reaksjon på funksjonalistenes ”less is more”).  Også dekonstruktivismen fikk tilhengere og utøvere blant 
arkitektene på denne tiden.  
68 i.e. Marseilles-blokken 
69 Men virkeligheten ble litt annerledes, det ble bygget ’bomaskiner’ i et (altfor) stort antall: f.eks 
Ammerudblokkene (i Oslo) og Høye Gladsaxe (i København) 
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formgivning70 og fremfor alt et nært forhold mellom hus og natur, og menneske og natur. 

Husenes funksjon ble utvidet til å omfatte mer enn den eller de praktiske handlinger som 

skulle finne sted: utsikten og forhold til hav, himmel og vegetasjon ble betraktet som kanskje 

vel så viktige, sammen med ønsket om åpen og ’sømløs’ forbindelse mellom ute og inne. 

Tro, natur og rom. 

For å illustrere hvor sentralt natur er i samtidsarkitekturen, og hvordan tro og natur forholder 

seg til hverandre også i dagens kirkebyggeri vil jeg her referere til og sammenligne 

Mortensrud,71 Bøler72 og St. Hallvard73 kirker. 

 

 

Figur 2  Mortensrud kirke, hovedinngang.   Foto tatt fra internett, copyright Erlend Aas 
 

Kirkeanleggene har ulik karakter, selv om de alle er relativt nye (fra 2002, 2011, 1966-84). 

To av kirkene er protestantiske, mens St. Hallvard er katolsk, opprinnelig planlagt og oppført 

som et fransiskansk kloster, nå fungerer den som en vanlig sognekirke. Mortensrud og Bøler 

kirker har i tillegg til det konfesjonelle flere likhetstrekk og forutsetninger, som tomtens 

topografi (småkupert skogsterreng med fjell i dagen), beliggenhet (i drabantby), lineære 

situasjonsplaner der funksjonene i hovedsak er lagt etter hverandre langs/rundt en midtakse, 

og dessuten adkomsten som foregår sidelengs.  

																																																								
70 ’form follows function’, - bibehodt fra funksjonalismen  i mellomkrigstiden 
71 tegnet av arkitektene Jensen & Skodvin, 2002 
72 tegnet av  Hansen/Bjørndal Arkitekter AS, vigslet 2011 
73 tegnet av Lund & Slaatto, 1966, utvidet 1984 
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St. Hallvard kirke er annerledes, den ligger midt i byen mellom høyhus og bygårder, men 

allikevel på en ’naturtomt’. Planen var i utgangspunktet kvadratisk, med det sirkulære 

kirkerommet i midten, senere ble tilbygget som huser menighetslokaler og Fransiskushjelpen 

oppført. Alle de tre kirkene har kraftige, tunge yttervegger som hegner om de indre rom. Og 

alle har litt ’indirekte’ adkomst, gjennom store porter (Bøler) eller skjult: opp, inn til venstre 

og bak hjørnet som i St. Hallvard. 

 

 

Figur 3  St. Hallvard kirke, Enerhaugen, Oslo.    Foto: S.A. Christoffersen 

På tross av sine likhetspunkter fremstår allikevel de tre kirkene som svært forskjellige, og en 

viktig grunn til kirkenes egenart kan være ulike oppfatninger av hva kristen tro er, hva troen 

omfatter, og ulik forståelse, innlevelse i og vektlegging av troens ulike elementer både hos 

oppdragsgiver og arkitekt. Oppdragsgivers74 tydelighet og formidlingsevne, og arkitektens 

lydhørhet, evner og arkitektoniske repertoar har vært avgjørende for kirkenes endelige form, 

utsmykking og atmosfære.   

																																																								
74 Det være seg menigheten, staten eller munkeordenen. 
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Figur 4  Bøler kirke.      Foto tatt fra internett75  

 

Arkitektene Bjørndal og Hansen innleder sin beskrivelse av Bøler kirke med følgende utsagn:  

”tilknytningen til naturen … er blitt den norske arkitekturens uttrykk for det hellige”.76  

Jeg tror dette er en riktig observasjon. Blant sannsynlige og mulige grunner til dette vil jeg 

trekke frem to: nordmenns grunnleggende avhengighet av til dels ekstrem og krevende natur 

på den ene siden, og samfunnets sekularisering på den andre. 

I generasjonene etter 2.verdenskrig var humanistiske holdninger og naturfokus utbredt. For 

arkitektene var som nevnt en slags funksjonalisme på naturens premisser idealet.77 Få 

arkitekter var kristne. Kirker i inn- og især i utland ble riktignok studert og beundret, men da 

som eksempler på interessant bygnings- og romkunst, og helst uten å bringe Gud eller Jesus 

inn i bildet, rommenes sakralitet skulle helst ikke forholdes til tro eller kristendom. Det synes 

altså som at samfunnets sekulariserning bidrar til og kommer til uttrykk ved at troens objekt 

ikke lenger er Gud, men naturen, og at denne er kilde til mening, undring og transcendens. 

Dette sannsynliggjør utsagnet fra Bøler kirkes arkitekter, og kan forklare noen av forskjellene 

og likhetene mellom kirkene: hos arkitektene er graden av kunnskap om tro og kristendom 

																																																								
75 commons.wikimedia.org, File:Bøler kirke - 2012-05-19 at 10-18-52 
76 Bjørndal og Hansen: ” Hellige steder” i Arkitektur N 03/2012, 37 
77 Dette sees tydelig i boliger og hytter arkitekter tegnet til seg selv: se f.eks Knut Knutsens sommerhus i Portør, 
eller Birger Lambertz-Nilssens sommerhus ved Kjøbmannvik fra 1965/84. 
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forskjellig, og dessuten graden av personlig erfaring fra ’innsiden’ av troen, men alle har de et 

aktivt forhold til naturen. Dette viser seg i plasseringen av bygningsmassen på tomtene, i 

behandling av terreng og vegetasjon, og i materialvalg. Allikevel er det til dels store 

forskjeller på måte og grad natur blir knyttet sammen med kristen tro og teologi:  

I Bøler kirke synes forbindelsen å være svak, selv om det her legges det stor vekt på 

utformingen av kirketunet, og ikke minst det såkalte ’helligstedet’, - men uten at dette 

fremstilles som del av eller representant for Guds skaperverk, eller med noen tydelig 

forbindelse til kirkerommet.  

I Mortensrud kirke forholder det seg annerledes, der er bygningsmassen tredd ned imellom 

skog og granittknatter, huset er bygget rundt furutrærne og steinknauser stikker opp av gulvet 

i kirkerommet. Naturen blir en del av teologien, dette vises ved at prekestol og døpefont har 

fått plass på og tett ved disse steinformasjonene. At midtgangen ikke er på midten, men ble 

flyttet av hensyn til steinene avspeiler en respektfull holdning. Denne ligger også til grunn for 

valget av nærmest ubearbeidet skifer som et av hovedmaterialene, bruken understreker den 

verdi som tillegges materialets og naturens iboende egenskaper.  

I St. Hallvard kirke er det som forholdet til natur og skaperverk er så grunnleggende at 

bygningen er blitt en del av jorden; huset er gravd inn i terrenget, og kirkerommet kan 

oppleves som en hule der taket henger ned og gulvet skråner oppover (mot alteret). Rommets 

åpninger kan oppfattes som små sprekker i berget som gjør at mørket brytes av streif av 

(indirekte) himmellys. Også bruken av betong og tegl understreker bygningens jordbundethet. 

Men naturen, skaperverket, består av både jord og himmel, derfor spiller lyset en tilsvarende  

viktig rolle. Behandling av lyset, dvs. lysåpningenes utforming og plassering, er gjort på svært 

ulikt vis i de tre kirkene. 

Kirkerommet i Bøler kirke er lyst, kanskje for lyst, med store vindusflater øverst på lang-

veggene i tillegg til felt på begge sider av alteret, der de går fra gulv til tak. Arkitektene synes 

å ha vært mest opptatt av dagslystilgang og muligheter for blending,78 forståelsen av himmel-

lyset som livgivende del av Guds skaperverk og symbol på Jesus79 kommer ikke til uttrykk. 

I Mortensrud kirke er forholdet til lyset åpenbart annerledes. Især måten de ’svevende’ 

skiferveggflatene i kirkerommet gjennomhulles av himmellys forteller om et bevisst forhold 

til lysets symbolske og teologiske betydning. Men vinduene er plassert slik at utsynet er til 

																																																								
78 Bjørndal og Hansen: ” Hellige steder”, 37 
79 Joh 8:12: ”…. Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.” 
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terreng og vegetasjon, ikke himmel, og dessuten til fotballbane og parkerte biler. Dette kan 

indikere at det legges en slags ’overvekt’ på forholdet til vår hverdagslige verden, mens 

forbindelsen til den transcendente dimensjon er blitt noe nedprioritert.  

St. Hallvards interiør er eksempel på et rom der et intenst arbeid med lysets grunnleggende og 

avgjørende egenskaper blir synlig, på et så essensielt nivå at det nesten blir abstrakt. Her 

uttrykkes den gjensidige avhengigheten mellom mørke og lys, og lyset spiller en hovedrolle i 

dette kontemplative, innadvendte kirkerommet, nettopp fordi dette er så mørkt. 

Arkitekturens bidrag til teologien 

I det vi kan kalle moderne skandinavisk arkitektur er det altså lagt spesiell vekt på naturen og 

dennes tilstedeværelse i arkitekturen, - i og gjennom bygningenes form og uttrykk 

konkretiseres refleksjoner, kontraster og sammenhenger. De mest sentrale arbeidene i 

perioden karakteriseres av en så sterk intensitet i bearbeidelse og utforming at vi i opplevelsen 

av rom og bygninger kan fornemme (mer av) naturens, materialitetens og materialenes 

egentlige vesen.  

I en skapelsesteologisk sammenheng vil moderne arkitektur derfor kunne være et redskap til 

kunnskap, innsikt og forståelse av skaperverket, - naturen. Dette muliggjøres ikke minst på 

grunn av den vekt som er lagt på materialenes egenskaper og karakter, hvordan de er brukt og 

hvordan de er behandlet. 

Dessuten, og kanskje viktigst, i kraft av arkitekturens iboende egenskaper og muligheter kan 

hus og rom gjøres sakrale, til steder det er mulig - og trygt -  for menneskene å strekke seg 

etter sin Gud. 

I tillegg kommer slikt som arkitekturen alltid har bidratt med, som at arkitektur skaper rom 

slik at noe kan finne sted, og at funksjoner, folk og ting plasseres og bindes sammen, eller 

skilles fra hverandre. Dessuten er arkitektur kjennetegnet av fysisk og konkret orden, rytme 

og struktur,80 dette bidrar også til rommenes stemning og atmosfære. Arkitektur innehar også 

en relativ tidsuavhengighet, dvs. en grad av permanens – hus endrer seg langsommere enn 

mennesker. 

 

 

																																																								
80 Arkitektur er selvfølgelig ikke alene om benytte og uttrykke orden, rytme, struktur, - musikk og dans gjør jo 
også dette. Men forholdet til tid gjør disse vesensforskjellige fra arkitekturen, især når det gjelder varighet.  
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3.5 Kunst og teologi 
Kunstneriske uttrykksformer omfatter bl.a. bildende kunst, skulptur, musikk, dans, og 

kunsthåndverk, og disse kan bidra i og til teologisk fortolkning på forskjellig vis.  

Her vil jeg i hovedsak behandle bildende kunst, men også berøre skulptur og kunsthåndverk, 

for å undersøke hva kunst kan tilføre teologi, dvs. hva kunstens plass, rolle og betydning er i 

en teologisk sammenheng.  

 

3.5.1 Billedkunstens virkemidler – farge, tekstur, form  
Den bildende kunstens virkemidler er linje, form, farger og tekstur, dette er karakteristiske og 

grunnleggende elementer i todimensjonal kunst. De er direkte sansbare, har en deskriptiv 

dimensjon, og er underlag og utgangspunkt for opplevelse og erfaring. Farge og form har 

spesifikke egenskaper og kvaliteter (eksempelvis kald/varm eller smal/bred), og tillegges 

verdi og betydning. Disse er ofte, men ikke nødvendigvis, overensstemmende. 

Farger 

Farger oppleves direkte, men tillegges også symbolverdi og betydning.  

Selv om farger er relative, dvs. at vi oppfatter dem forskjellig avhengig av hva de settes ved 

siden av,81 og også avhengig av ’øyet som ser’, har fargene i tillegg en absolutt eller 

’objektiv’ dimensjon  som muliggjør en felles og allmén opplevelse (i.e. en felles oppfatning 

av hva gult er, og rødt, blått, grønt osv.). Vi kan altså si at fargepersepsjon er et eksempel på 

en individuell, subjektiv opplevelse og fortolkning av en objektiv virkelighet, men 

sannsynligvis er det samtidig slik at den enkeltes fargeopplevelse er relativt lik alle andres. 

Vår evne til å oppfatte og beskrive andres malerier korrekt rent fargemessig indikerer en 

relativt høy grad av sammenfall. At mennesker er i stand til å oppfatte samme farge på samme 

vis82 uavhengig av hverandre kan være et argument mot at farger bare er noe som eksisterer 

inne i den enkeltes hode, og farger kan derfor både sammenlignes og dessuten formidle 

konkrete budskap.  

De ulike fargene har forskjellig virkning og karakter, dette avspeiles i de karakteristikker som 

kan bruke om dem. Disse er forbausende presise, samtidig som de nesten alltid vil kunne være 

relative.83 Farger karakteriseres og identifiseres som sure eller søte, kalde eller varme, mørke 

																																																								
81 Veldig tydelig med blågrønn 
82 hvis jeg ber deg om å gå ut i en have du aldri har vært i før, og hente en gul blomst, så kommer du rimelig 
sikkert tilbake med en blomst jeg også vil synes er gul, med mindre du (eller jeg) er fargeblind. 
83 Unntaket er sort, - sort er sort 
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eller lyse, tunge eller lette. I tillegg kommer valør eller nyanse, altså det som har med hvor 

mye farge som er brukt, dvs. sterk – svak, og mettet – umettet, og hvilken farge den er 

brukket med.  

Tekstur 

Også tekstur, altså type overflate, har betydning for hvordan vi opplever omverdenen, og også 

her dreier det seg om grader og ytterpunkter: matt – blank, ru – glatt, grov – fin.  

Form 

Form, og især tredimensjonal form, er utgangspunkt for et spekter av sanseopplevelser, og 

ofte kan disse medføre umiddelbare og direkte følelser84 av engstelse, frihet, innestengthet 

o.a.. Slike følelser kan være utgangspunkt for den verdi og mening de ulike former, volumer 

og rom får eller har, både i seg selv og som referanse.  

De viktigste formdannende elementene er linje, flate og volum, og dessuten er forholdet 

mellom disse, altså dimensjon, proposjon og målestokk, av stor betydning. Og form skaper 

rom, faktiske og virkelige, dvs. tredimensjonale, og også ’falske’, dvs. todimensjonale. 

I todimensjonal kunst, som tegning, trykk og maleri, brukes både linjer, flater og 

fargegradering til å ’lure’ øyet og hjernen, slik at den oppfatter dybde (og derfor rom) der det 

ikke finnes. Eksempler på dette kan være  baktepper på teaterscener som får oss til å tro at 

skogen på scenen er svært stor og at det ligger et vann i en lysning ca. 100 meter borte, eller 

de utallige kirketakmalerier, især fra barokken, der himmelen er høy og uendelig, og engler av 

ymse slag sitter på skyer og dingler med bena. 

Effekten av linje- og flatebruken, det vi sanser og reagerer på, dreier seg om kontraster:  

om formen er stor eller liten, rund eller kantet, om den virker tung eller lett. 

Moderne abstrakt kunst som eksempel 

I likhet med funksjonalistisk arkitektur har det innenfor moderne abstrakt kunst vært stort 

fokus på kunstens egne virkemidler, dvs. farge, form (geometrisk og ’fri’), tekstur osv., og 

dessuten de ulike materialenes spesifikke egenskaper, enten dette gjelder papir, pigmenter og 

lerret, eller leire, granitt og bronse.  

Under vises to eksempler på dette: Rothko og Hepworth. Mark Rothko (amerikansk, 1903-

1970) er et eksempel på en kunstner som især utforsker fargers iboende egenskaper, og lar 

fargens kvaliteter utgjøre verkets innhold. Barbara Hepworth (britisk, 1903-1975) arbeidet 

																																																								
84 det Dorthe Jørgensen kaller ”følelse, fornemmelse og anelse”, se avsnittet om sakralitet 
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med rendyrkede geometriske former utført i presist bearbeidete materialer, som tre, marmor 

eller bronse. Her var den abstrakte formen mål og middel. 

 

 

Figur 5 Mark Rothko: ”Orange-Red-Yellow” 196185 
 

 

 
Figur 6   Barbara Hepworth: Wave 1943-4486 

 

Den moderne kunstens fokus på og utforskning av det abstrakte (figurativt, men ikke 

naturalistisk) bringer oss nærmere en identifikasjon av fargers og formers umiddelbare 

kvalitet og karakter, hvordan form og farge påvirker, og hvilken iboende mening de har, hver 

for seg og sammenstilt. Opplevelsen av bilder og skulptur er direkte, form og figur har liten 

eller ingen symbolbetydning, - maleriene er ikke avbildninger eller illustrasjoner. 

																																																								
85 http://www.galleryintell.com/wp-content/uploads/2013/08/9-Mark-Rothko-Orange-Red-Yellow-1961-
2012.jpg, 29.11.2015 
86 https://www.nationalgalleries.org/object/GMA 4305, 29.11.2015 
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For disse kunstnerne var målet det samme som for arkitektene: kunstens uttrykk skulle være 

ærlig, sant, kompromissløst, enkelt og ujålete. De hadde også samme holdning til materialer, 

de skulle behandles med respekt og innlevelse. Både arkitekter og kunstnere var barn av sin 

tid, og dette var altså en viktig strømning i vesten på 50-, 60- og deler av 1970-tallet.  

Vektleggingen av den direkte opplevelse, og det ærlige og det sanne er verdifull i formidling 

og fortolkning av teologi, dette er noe av det den moderne kunsten kan bidra med. 

 

3.5.2 Fortolkningsmetoder 
Billedkunst formidler direkte, umiddelbart og som representasjon eller symbol. Fargen, 

formen og teksturen har egne kvaliteter, altså i kraft av seg selv, samtidig kan farge og form 

brukes til å beskrive og uttrykke noe annet, for eksempel en person, et sted, en situasjon eller 

en idé. Kunst kan formidle flere ting samtidig og andre ting enn ord kan, og også gi både en 

annen  bredde og en annen dybde i opplevelse og fortolkning, fordi det blir mulig å fastholde 

et spekter av elementer over tid. 

Ofte fungerer kunst på flere nivå samtidig, og det er nærliggende å trekke en parallell til 

patristisk eksegese og middelalderens bibelfortokningssystem Quadriga, selv om disse dreier 

seg om tekst, ikke bilder.  

Gamle tolkningsmetoder 

I patristisk eksegese er bokstavelighet (literality) basis og utgangspunkt for skrifttolkningen,87 

(i tillegg til at Bibelen som helhet ble tolket kristologisk). Allikevel var det ikke slik at 

kirkefedrene var blinde for at tekstene inneholder diskrepanser, ulike versjoner av samme 

hendelse og ulogiske perikoper, de var klar over forskjellene i evangelietekstene, især mellom 

de synoptiske og Johannesevangeliet.88  Origenes’ betraktninger om Gen 1:5-689 er et godt 

eksempler på dette, han polemiserer mot personer som tar denne teksten bokstavelig.  

Men i den grad Skriften var utfordrende, vanskelige og kanskje uforståelige, anså de at 

tolkningsproblemet lå hos tolkeren, ikke i teksten. Fordi de oppfattet Skriften som ”den eneste 

kilde til visdom”90 ble teksten aldri oppfattet som relativ, den var sann uavhengig av ståsted, 

synsvinkel og holdning hos fortolkeren. Isteden utviklet de flere lesemåter og nivåer som 

																																																								
87John J. O'Keefe, John J. og Russell R. Reno: Sanctified vision: an introduction to early Christian 
interpretation of the Bible, (Baltimore: Johns Hopkins University Press 2005), 11 
88 O'Keefe og Reno, Sanctified Vision, 12 
89 Origenes (2011): ”On first principles, Book 4” i Blandingskompendium I i Kris 3001:Historiske perspektiver 
på bibel- og livstolkning. (Oslo: Universitetet i Oslo), 32 
90 O'Keefe og Reno, Sanctified Vision, 117 
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teksten kunne tolkes på, - i tillegg til den bokstavelige tolkning var også de såkalte åndelige 

viktige og vanlige. Av disse var typologisk og allegorisk tolkning i bruk allerede hos de 

tidligste kirkefedrene.91  

En typologisk tolkning betrakter hendelser i teksten som modell/forbilde for en ny historisk 

begivenhet, hendelser i GT betraktes som ’typos’ for senere hendelser i NT. Allegorisk 

tolkning ble brukt på tre måter: til å gi mening til det meningsløse,92 for å legge til en åndelig 

mening på et høyere plan93 eller for å gi en bedre eller ønsket mening.94 (Origenes bruker 

denne siste for å håndtere Salomos Høysang, som ikke er lett å kombinere med idealet om 

askese når den skal forstås bokstavelig.95)  

Quadriga er en videreutvikling eller variant av kirkefedrenes metode, brukt av bl.a. Thomas 

Aquinas (1225 - 1274), denne omfattet fire nivå: det bokstavelige, det typologiske, det 

tropologiske og det anagogiske. Nicholas av Lyra (ca. 1270 -1340) skrev et lite huskevers om 

Quadrigas nivåer og hva de dreide seg om, på engelsk lyder dette som følger:  

The letter shows us what God and our fathers did;  
The allegory shows us where our faith is hid; 
The moral meaning gives us rules of daily life;  
The anagogy shows us where we end our strife.96 

Den tropologiske tolkningen handlet altså om moral og etikk, mens den anagogiske dreier seg 

om endetiden. 

 

3.5.3 Forslag til tolkningsnivå  
Med patristikk og Quadriga som inspirasjon er jeg kommet til at det i fortolkningen av 

billedkunst, skulptur og kunsthåndverk vil være fruktbart å anvende minst tre nivåer eller 

vinklinger, gjerne samtidig: det direkte eller umiddelbare, det deskriptive og illustrerende og 

det re-presenterende. 

Det direkte eller umiddelbare nivået  

Farge, former, tekstur og dimensjon har som nevnt sine egne og spesifikke kvaliteter, og de 

påvirker oss direkte, følelsesmessig og kognitivt. For å kunne analysere og fortolke kunst  

																																																								
91 Se for eksempel Meliton av Sardes’ Påskepreken. 
92 O'Keefe og Reno, Sanctified Vision, 93, og jmfr. Origenes om Genesis 1:5-6 
93 O'Keefe og Reno, Sanctified Vision, 99 
94 O'Keefe og Reno, Sanctified Vision, 103.  
95 O'Keefe og Reno, Sanctified Vision, 103-105 
96 Se www.trinity-pres.net/essays/metaphor-is-message_aquinas.pdf, pr. 30.10.2015 
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som sådan, og kirkekunst spesielt, er det nyttig å ha klart for seg hvordan kunstens 

virkemidler faktisk fungerer. Analysen bør inneholde vurderinger av hvordan og på hvilken 

måte de påvirker oss, og hvilke kvaliteter og verdier som kan tilleggers farger og former, både 

de direkte erfarte eller umiddelbare, de man benytter seg av innenfor kunstfaget som sådan og 

dessuten de som er spesifikke innenfor kirken, i.e. liturgiske farger. 

Det deskriptive eller illustrerende nivået 

Samtidig kan farge og form brukes til å beskrive noe annet enn seg selv, for eksempel en 

person, et sted, en situasjon eller en idé. Bildet er i dette tilfelle en illustrasjon eller en 

avbildning. Her er fortolkningsgraden lav og vekten lagt på overføring av informasjon,  

bruksanvisninger fra Ikea kan være et passende eksempel. 

Det representative nivået  

Verket er i seg selv en fortolkning, en re-presentasjon. 

Jeg anvender begrepet representasjon på samme vis som Rowan Williams; i boken ’The Edge 

of Words’ har han denne definisjonen: 

”A representation is such not because it reproduces an objects appearance, but because it 
constitutes itself (as) a complex of internally related elements recognizable in a 
symbolically literate culture as rendering something other than itself in a new form.”97 

Med dette mener jeg nettopp at dette ikke er en avbildning eller en illustrasjon, men en 

bearbeidet, og derfor fortolket, fremstilling av kjent materiale i en ny form. Skal denne ha 

relevans må innholdet være relatert til livene våre; er det smerten som behandles må den være 

gjenkjennbar for hver enkelt av oss. Samtidig innebærer bearbeidelsen en grad av 

transformasjon, og dermed muligheter for å endre oppfatning eller syn. Et av de bedre 

eksemplene på dette er Peter Brandes fremstilling av tornekronen som rede med egg i på 

glassmosaikken over alteret i Vejleå kirke, her uttrykkes muligheten for at nytt liv kan komme 

som en direkte følge av smerte og fornedrelse, (se side 79). 

3.5.4 Billedkunstens særtrekk 
Billedkunst og skulptur, og dessuten kunsthåndverk og arkitektur, skiller seg fra musikk og 

tekst på to viktige områder: tid og fysisk lokalisering. Billedkunst kan formidle andre ting enn 

dét ord kan, og også flere ting samtidig. Dessuten blir det mulig å fastholde et knippe tema 

over tid, og dette åpner for en større bredde og dybde i opplevelse og fortolkning. 

																																																								
97 Rowan Williams, The Edge of Words. God and the Habits of Language. (London:Bloomsbury 2014), 190 
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Tidsuavhengighet  

Et bilde kan altså inneholde komplekse forbindelser og forhold på en annen måte enn en tekst 

kan, mer fortettet, men allikevel tydelig, (jmfr. uttrykket ’et bilde kan fortelle mer enn 1000 

ord’). Forskjellene mellom tekst og bilde dreier seg ikke minst om tids- og hendelsesforløp. 

Tekst og bilde har ulike forhold til tid: tekster er tidsavhengige, lineære, mens bilder er 

tidsuavhengige, de er rom- og flatebaserte og ikke-lineære. I tekster anvendes rekkefølge og 

hendelsesforløp til å klargjøre hva som er viktig og hvilke aktører som er sentrale, i bilder 

brukes bl.a. plassering og relativ størrelse som indikasjoner. 

Relasjonsavhengighet 

Bildende kunst, skulptur og kunsthåndverk er konkrete, materielle, og befinner seg alltid i en 

kontekst, - og vil derfor også alltid være i en (eller flere) relasjon(er).  

Et bilde er alltid en del av en sammenheng, og akkurat som fargene vi ser blir påvirket av hva 

og hvilke de står ved siden av, slik blir forståelsen av bilder påvirket av hva de sees i 

sammenheng med: Bildet er ofte ett av en gruppe, det henger/er plassert et bestemt sted, i et 

rom med en bestemt funksjon, det er laget på et bestemt tidspunkt, av en bestemt person. 

Kunnskap om bildets forbindelser og kontekst vil berike, utdype og noen ganger forklare 

bildets mening, bruk og betydning.  

Bidrag 

Bilder sammenstiller altså ulike og kanskje umake historier, hendelser og symboler innenfor 

en begrenset flate. Muligheten for å utforske, bearbeide, utdype og fastholde forholdene 

mellom dem er en av (billed)kunstens viktigste bidrag til teologi, tro og livstolkning.  

Kunsten gir oss samtidig flere og andre bilder enn de vi lager selv i forbindelse med 

bibellesning eller feiring av gudstjeneste. Kunstnerisk bearbeidelse av menneskelige og 

religiøse tema bidrar derfor til en bredere og dypere opplevelse av kristendommens innhold 

og mening. 
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4 Hellige steder, hellige hus, hellige rom? 
Finnes det da hellige steder, hellige hus, hellige rom, som er hellige eller sakrale i kraft av seg 

selv, uavhengig av om det foregår hellige handlinger i dem, eller om de er vigslet? Altså 

konkrete, materielle ting og steder, det vil si natur, arkitektur og interiører, både gitte og 

menneskeskapte? Og er noen steder eller rom mer sakrale eller hellige enn andre?  

Svaret på disse spørsmålene har direkte betydning for denne oppgaven, for hvis svaret er ja 

betyr det at kirkerommet har en uavhengig og selvstendig rolle og betydning for tro og kristen 

livstolkning. Det betyr også at det estetiske er premiss for det sakrale, altså at sakralitet er en 

funksjon av bl.a. estetikk, og at et sted eller et hus kan gjøres hellig og/eller sakralt ved 

estetisk bearbeidelse, - dette vil si at eksempelvis den arkitektoniske utforming har betydning 

for stedets hellighet og sakralitet.98 Og dette impliserer også at steder, hus og rom har sakrale 

kvaliteter som er uttrykk for og konsekvens av spesifikke estetiske egenskaper. På den annen 

side kan dette i sin ytterste konsekvens også bety at selv et vigslet rom ikke nødvendigvis er 

hellig eller sakralt i vid forstand. 

Jeg vil på denne bakgrunn innlede dette kapittelet med å drøfte begrepene transcendens, 

hellighet og sakralitet, før jeg redegjør for to forskningsprosjekter som har arbeidet med 

forholdet mellom estetikk og religion og/eller teologi, og dessuten avklare hvor jeg selv 

befinner meg i forhold til disse prosjektene.  

 

4.1 Transcendens, det hellige og det sakrale 
Hva er hellig, hvordan blir det hellig og hvorfor er det hellig? Og hva er sakralt?  

I hvilken grad er det samsvar eller sammenheng mellom begrepene, og hva er forskjellene 

mellom dem? Og hvordan forholder hellighet og sakralitet til transcendens? 

Er transcendens en nødvendig forutsetning, eller et mål, eller kanskje en del av sakralitet? 

Det synes som om den eller det vi kaller hellig har med hvilken verdi vi tillegger tingen eller 

stedet, mens sakralitet har mer med hva rommet eller bygningen er i kraft av seg selv, og med 

den tilstand stedet setter oss i. Det vil si at en ting, et sted, et hus kan være hellig fordi det er 

sakralt, men tingen eller stedet er ikke nødvendigvis sakralt fordi om det er hellig. 

 

 

																																																								
98 Nå er det (sannsynligvis) ikke selve den arkitektoniske bearbeidelsen (altså den formende prosessen) som i seg 
selv er helliggjørende, det hellige er heller resultatet av denne, dvs. rommets karakter og egenskaper.  
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4.1.1 Transcendens 
Estetikk handler bl.a. om å oppleve og reflektere over det som er vakkert, interessant eller 

meningsfullt, også det åndelige eller oversanselige, der nytteverdien er underordnet eller ikke 

tilstedeværende, - det man i antikken kalte ’det skjønne’.99 Grekere anvendte et metafysisk 

skjønnhetsbegrep som betegnet alt som har verdi i seg selv, dette inkluderte f.eks. visdom.  

Skjønnhet er her ikke knyttet til nytteverdi, eller avhengig av proposjon og harmoni, ei heller 

til form, men derimot til noe oversanselig ved det sanselige og det sansbare.100 Å erfare 

skjønnhet er altså å oppleve og reflektere over noe oversanselig ved og gjennom noe 

sanselig.101 Det sanselige, for eksempel i form av et kunstverk, er her ikke entydig, det kan 

virke som det viser ut over seg selv. Denne transcendens er det vi kan kalle ’det estetiske 

mere’, eller estetisk merbetydning, slik den danske filosofen Dorthe Jørgensen anvender dette 

begrepet i sitt arbeid. Hun kaller erfaringen av denne merbetydning for guddommelighets-

erfaring, uten at hun dermed mener at dette skal oppfattes som et synonym for kristen religiøs 

erfaring eller for religiøs erfaring som sådan.102 Guddommelighetsopplevelse og -erfaring kan 

derfor forstås som den opplevelse og erfaring av merbetydning som er felles og basis for både 

det metafysiske, det religiøse og det estetiske.103 I en kristen teologisk sammenheng er det 

nærliggende å forstå begrepet religiøst, men skal det brukes innefor alle de tre feltene, vil 

transcendensopplevelse og -erfaring være mere presist og hensiktsmessig.  

Transcendens er her forstått som det overskridende, det som er bortenfor grensen, noe annet 

enn og/eller noe mer enn oss. Og en transcendensopplevelse innebærer å krysse noe,104 å gå 

over sin egen grense, forbi egen verdi eller betydning. Dette kan skje ved å flytte ståsted, 

endre synsvinkel, se på noe annet, se på det samme i en annen kontekst, legge til noe, ta vekk 

noe eller endre innstilling. Det er viktig å understreke at transcendensopplevelsen er et resultat 

av møte med noe utenfor en selv, opplevelsen er en reaksjon, og er avhengig av både det 

sansedes karakter og kvalitet, og den sansende selv.   

I prosessen fra opplevelse til erfaring, altså gjennom refleksjon og fordypelse, tilføres det 

også merverdi, idet opplevelsens innhold settes inn i en sammenheng og resulterer i en ny og 

unik fortolkning. Og her er selvfølgelig kunnskap og språk av stor og avgjørende betydning. 

																																																								
99 Dorthe Jørgensen: ”Skønhedens metamorfose” i Aglaias dans – på vej mod en æstetisk tænkning. (Aarhus: 
Aarhus Universitetsforlag 2008), 55 
100 Jørgensen, ”Skønhedens metamorfose”, 55 
101 Jørgensen, ”Skønhedens metamorfose”, 56 
102 Jørgensen, ”Skønhedens metamorfose”, 96 
103 Jørgensen, ”Skønhedens metamorfose”, 97 
104 S. A. Christoffersen: Transcendens and the use of Images, ikke datert, tilgjengelig på Fronter oktober 2014, 1 
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En transcendenserfaring er altså et resultat av refleksjon og bearbeidelse av 

transcendensopplevelsen, og innebærer en varig endring. 

Nå er det sannsynligvis slik at alle gjenstander, skapninger og hendelser har en transcendent 

dimensjon, i den forstand at de peker ut over seg selv. Ting kan knyttes til andre ting med 

samme funksjon, (f. eks en gaffel eller en stol), til en gruppe (barn), til en utvikling (en 

diakron tidslinje) eller en sammenheng eller kontekst (synkronisitet). Spørsmålet vil da være 

hvorfor ikke alle ting alltid medfører en transcendensopplevelse. Svaret er muligens at ting 

faktisk alltid refererer til flere og større sammenhenger, men at dette ikke virker 

grenseoverskridende for oss så lenge referansen er innenfor vår personlige mentale og 

følelsesmessige horisont. Tingen, hendelsen eller tema må derfor enten ha en uventet, ukjent 

eller usannsynlig karakter for at vi skal oppleve den som grensesprengende, eller involvere 

noe som i sin natur er ufattelig for oss, som døden, universet eller Gud. 

Transcendens eller grenseoverskridelse kan oppstå i mange slags sammenhenger og på mange 

slags vis, indre eller ytre; fysisk eller psykisk. Noen kan overskride våre grenser, vi kan 

tråkke over andres, og grenseoverskridelsen kan skje tilfeldig eller villet, i ond eller god 

hensikt. Grunnleggende og helt alminnelige menneskelige aktiviteter forutsetter transcendens, 

menneskenes forhold til hverandre og seg selv krever sympati og empati, at man strekker seg 

mot den andre, ut over egen grense. Sex er et nærliggende eksempel på dette, fordi sex 

innebærer og forutsetter transcendens, men skjer dette mot ens vilje er det et overgrep. 

Ufrivillige overskridelser av både ytre og indre grenser er ødeleggende. 

Derfor er det etter mitt syn svært viktig å ha klart for seg at grenseoverskridelse er risikabelt, 

at det kan gå riktig galt. For grenser som blir borte eller blir overtrådt er ikke nødvendigvis 

bra, enten det skjer i naturen, i en selv eller mellom mennesker. Menneskene trenger grenser, 

for å identifisere seg selv og sitt sted i verden. Forståelse, mening og ikke minst orden og 

struktur forutsetter grenser og differensiering. Og grensene definerer forskjellen på trygg og 

utrygg, kjent og ukjent, noen ganger virkelig og uvirkelig, liv og død. Tap av grenser kan 

medføre store traumer, avmakt og psykoser, for noen kan dette bli en permanent tilstand. 

Transcendens er allikevel nødvendig for menneskene, for den enkeltes forhold til seg selv, til 

andre menneske, og til sin Gud, for uten vilje, evne og mulighet til overskridelse av egne 

grenser vil avstanden til den andre for alltid være uoverstigelig. 
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4.1.2 Hellighet 
Om steder kan eller skal betegnes som hellige avhenger selvfølgelig av hvordan man 

definerer og forstår begrepet. 

Tar man utgangspunkt i Bibelen er mye hellig, og mye forskjellig: land (Sal 78:54), folk, dvs. 

israelittene (2 Mos 19:6),  fjell (Sal 3:5), dager, altså sabbaten (1 Mos 2:3), grupper av 

mennesker, f.eks førstefødte (4 Mos 18:17) eller profeter (Luk 1:70), krig (Joel 3:14), ord (Jer 

23:9), skrifter (Rom 1:2), navn (Luk 1:49), osv. osv., - listen er svært lang.  

Nesten hva som helst kan bli hellig, og det er ikke bare Gud som gjør ting og folk hellige, 

andre kan gjøre det ved å utføre konkrete og/eller hellige handlinger, og folk kan gjøre seg 

selv hellige.  

Hellighet i GT 

Denne kan illustreres ved hjelp av historien om Moses og salvingsoljen (2 Mos 22:33): 

Herren sier til/befaler Moses å lage hellig salvingsolje av myrra, kanel, sukkerrør, kassia og 

dessuten litt olivenolje; vekten av hver enkelt ingrediens skal være relativ til helligdommens 

vekt (dvs. tempelet). Moses skal gjøre dette på en profesjonell måte, og Herren insisterer på at 

salvingsoljen skal være hellig. Og når Moses så følger Herrens bud og salver alt han kommer 

i nærheten av, i.e. teltet, kisten, bordet, lysestaken, røkelsesalteret, brennofferalteret, blir alle 

disse gjenstandene hellige: ”Du skal hellige dem så de blir høyhellige. Hver den som rører 

ved dem blir hellig.” Også mennesker kan bli hellige av å bli salvet: ”Også Aaron og sønnene 

hans skal du salve. Du skal hellige dem til å gjøre prestetjeneste for meg.” Samtidig blir og 

forblir salven også hellig ved at den defineres som eksklusiv, den skal lages av spesielle og 

kostbare ingredienser, og den skal ikke lages på noen annen måte, da er den ikke lenger 

hellig. Salven forblir også hellig ved at den benyttes ekskluderende, den skal ikke brukes på 

og for andre enn israelitter. Og den som gir slik en hellig salve til en uinnviet, skal utstøtes.  

Perikopen kan forstås slik at noe blir hellig fordi Gud sier og vil at det skal være hellig, fordi 

man følger Guds bud og oppskrift, og fordi man utfører en bestemt konkret handling på riktig 

måte. Hellighet er dessuten fysisk overførbart; dersom man rører ved en hellig ting eller 

person kan man selv bli hellig.  

Det kan imidlertid se ut som at det er intensjonen, eller (symbol)verdien som Gud eller 

menneskene tillegger den enkelte gjenstand, tilstand, menneske eller handling som er 

essensiell og avgjørende, handlingen eller tingen brukes som forsterker eller fokus.  
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Hellighet i NT 

I NT er hellighet forstått og anvendt på en noe annen måte, selv om evangelistene i 

utgangspunktet benytter begrepet slik det er brukt i gammeltestamentlige tekster. Den 

viktigste forskjellen, eller rettere sagt tillegget, er at Den hellige ånd får en sentral plass,  

referansene er mange både i Lukasevangeliet, i Acta og i Paulusbrevene.  

Paulus knytter Den hellige ånd til den oppstandne Kristus, dette ser vi for eksempel i Rom 1:4 

der han beskriver Jesus Kristus som: ”ved hellighets Ånd stadfestet som Guds mektige sønn 

ved oppstandelsen fra de døde.” I sin kommentar til Romerbrevet påpeker Joseph Fitzmyer at 

resultatet av denne tette forbindelsen mellom Krisus og Den hellige ånd, og dermed Gud, er at 

Paulus gjør Jesus til ”the transcendent, dynamic source of holiness, in virtue of which he as 

the risen Lord quickens and vivfies human beings.”105 

Hellighet og helliggjørelse blir i NT altså også, og i sterk grad, forstått kristologisk. 

I tillegg blir hellighet, eller det å være en av de hellige, i øket grad brukt som 

identitetsmarkør, især i Paulusbrevene, f. eks. i Rom 1:7: ”Jeg hilser alle dere i Roma, dere 

Guds elskede som er kalt til å være hellige…”, og i 2 Kor 13:12: ”Hils hverandre med et 

hellig kyss! Alle de hellige her hilser dere.” 

Hellighet i ikke-religiøs sammenheng 

I dagligtalen og i sekulær sammenheng er det tydelig at hellig har med tillagt verdi å gjøre, 

alle ting kan være hellig. Dette illustreres eksempelvis av det daglige intervjuet på baksiden 

av Vårt Land. På spørsmålet :”Hva er hellig for deg?”, varierer svarene fra ”ikke så mye” til 

”familien min” til ”Skaperen og det skapte” og ”fornuften”.106 Hellighet som begrep har her 

tydeligvis også en funksjon på andre områder enn det religiøse, det markerer hva som er 

betydningsfullt, og skiller det verdifulle fra det likegyldige. 

Hellighet og transcendens 

Hvis hellighet og transcendens oppfattes som sammenfallende og/eller overlappende, vil alle 

steder, hus, ting og hendelser som har kvaliteter som legger til rette for eller befordrer 

transcendensopplevelser være hellige. Man kan da si at stedene er hellige fordi de har slike 

kvaliteter. Man kan også si at steder, hus og ting objektivt sett er hellige, når og fordi disse 

kvalitetene er til stede uavhengig av den enkeltes opplevelse.  

																																																								
105 Joseph A Fitzmyer: Romans. A new Translation with Introduction and Commentary. (New Haven and 
London: Yale University Press 2008 (1993)), 125 
106 Tatt fra intervjuer trykket i uke 38, 2015, samt 04.10.15. 



	 43	

Dette er etter mitt syn allikevel ikke en egnet definisjon, som nevnt i forrige avsnitt er for 

eksempel en psykotisk episode også en transcendenshendelse, uten at den dermed skal 

betegnes som hellig. Jeg forstår det heller slik at hellighet og transcendens er ulike kvaliteter, 

men at samme gjenstand, hendelse eller handling kan være eller inneha begge samtidig.  

Spørsmålet er da om det vi oppfatter som hellig kan få en transcendent dimensjon nettopp 

fordi de blir definert eller opplevd som hellig, altså om selve hellighetsstempelet medfører en 

form for merverdi, og at tingen, huset, stedet, handlingen da nærmest automatisk viser ut over 

seg selv, og til noe som er ufattelig. Trolig er dette tilfelle, vår opplevelse av fremmede 

religioners hellige ting kan illustrere dette; vi forstår at eksempelvis hindugudebildene er 

hellige for hinduer, men de oppleves ikke hellige for oss, - vi tillegger dem ikke denne type 

verdi. 

Men at noe er har en transcendent dimensjon, betyr ikke nødvendigvis at det er sakralt. 

 

4.1.3 Sakralitet 
Sakralitet kan oppfattes som et ’særtilfelle’ av en transcendenhendelse, dvs. et sted, en ting, 

en tilstand eller en situasjon som åpner for eller forutsetter overskridelse av egen grense.  

Naturopplevelser innholder ofte transcendenshendelser, i tillegg finnes det mange typer steder 

som gir rom til og tilstreber transcendens, f.eks kunstmuseer, teatersaler, konsertlokaler eller 

minnesmerker. Deres funksjon er å bringe oss ut over oss selv, - sakral blir hendelsen først 

når dette bare er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig del, - når målet er å bringe oss i kontakt 

med det oversanselige, det kristne vil kalle Gud.  

Møtet med eller opplevelsen av det sakrale er i utgangspunktet ikke avhengig av å finne sted i 

et hus eller et rom. Det sakrale kan formidles også ved hjelp av visse uttrykk og handlinger, 

kanskje musikk, kanskje en type berøring. Dette karakteristiske vi kaller sakralt kan 

gjenkjennes av alle, også ikke-troende, og det dreier seg ikke om personens tolkning eller 

forståelse av rom, verk eller handling, men mer om å bli hensatt i en tilstand. 

Hva er det sakrale? Og hva gjør et rom sakralt? Tilføres de sakrale kvaliteter ved formgivning 

av det enkelte element, i plasseringen av det, og/eller ved sammenstilling av ulike ting?  

Og er vår opplevelse av sakralitet et direkte resultat av sansning, eller kreves det også en 

forståelse eller fortolkning?  

Ifølge Sandal er det sakrale atmosfærisk, og dessuten en romlig erfaring som innebærer en 

stemning, uten at denne kan defineres. Vi blir stemt av å befinne oss i denne atmosfæren, som 



	44	

altså kan skapes ved hjelp av spesifikke arkitektoniske kvaliteter, og måten disse 

sammensettes og samvirker på.107  

For å forklare fenomenene ’atmosfære’ og stemning kan det være hensiktsmessig å utvide og 

nyansere forståelsen av forholdet mellom estetikk og opplevelse/erfaring. Tidligere, i avsnittet 

om hermeneutikk og estetikk (side 14), har jeg tatt til orde for å skille mellom disse, dvs. slik 

at estetisk opplevelse forstås som selve sansningen, mens den estetiske erfaring også må 

innebefatte refleksjon over opplevelsen. Refleksjon er nødvendig for å forstå og fortolke, og 

begge er grunnleggende for endring og utvikling.  

Men opplevelse og erfaring er ikke helt nok, det mangler sannsynligvis et ledd:  

I artikkelen ”Filosofisk æstetik som teologisk religionsfilosofi? En fremstilling og drøftelse av 

Dorthe Jørgensens disputas, Den skønne tænkning.”108 presenterer Troels Nørager et viktig 

punkt i Jørgensens behandling av den filosofiske estetikk, nemlig distinksjonen mellom 

sensitivitet og sanselighet.109 Sensitiviteten er ”et konglomerat av følelse, fornemmelse og 

anelse”, og kan forstås som det som aktiveres eller induseres av sansningen. Den tilstand vi 

befinner oss i, dvs. om, at og hvordan vi føler, fornemmer og aner er et resultat av denne. 

Sanseopplevelsen og den resulterende tilstanden er altså begge del av fortolkningsgrunnlaget, 

sammen med de fordommer, erindringer og forventninger vi bringer med oss. Ved hjelp av 

refleksjon blir den bearbeidede totaliteten av sansning, sensitivitet, erindring, fordommer og 

forventninger gjort til egen og personlig estetisk erfaring. 

På denne bakgrunn kan man si at opplevelsen av sakralitet ikke er avhengig av refleksjon, det 

er sansningen, og resultatet av denne, altså vår følelse, fornemmelse og anelse, som gjør at vi 

gjenkjenner noe som sakralt. 

 

4.1.4 Sakralitet i praksis 
Som del av skaperverket har alle steder, ting og handlinger etter mitt syn en transcendent 

dimensjon, og har dermed mulighet til å fungere sakralt. Samtidig er det slik at steder, hus, 

ting og handlinger muliggjør transcendens på ulikt vis, og på kunstens ulike områder skjer 

dette på vesensforskjellige måter. Ideelt sett ville jeg her gjerne behandlet alle kunstformene, 

og især drøftet hvordan musikk fungerer, og liturgi, men plasshensyn forhindrer dette. 

																																																								
107 Sandal, ”Eit sakralt preg”, 67 
108 Troels Nørager: ”Filosofisk æstetik som teologisk religionsfilosofi? En fremstilling og drøftelse av Dorthe 
Jørgensens disputas, Den skønne tænkning.” i Teologisk Tidsskrift  nr. 3/2015 årgang 4, 274 - 293 
109 Nørager: ”Filosofisk æstetik som teologisk religionsfilosofi? ”, 279 
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Nedenfor vil jeg derfor konsentrere meg om steder, hus og især rom. Jeg vil også komme inn 

på billedkunst og skulptur. Det handler her om å identifisere hvilke egenskaper som må eller 

bør være tilstede i sakrale rom og i sakral kunst, om karakter og kvalitet, og om hvordan disse 

representerer, reflekterer, inneholder, forsterker, svekker, forstyrrer, endrer og uttrykker 

sakralitet. Viktigst er det å se på totaliteten, syntesen, og hvordan egenskapene balanseres, for  

kvalitet og karakter kan oppnås på ulike måter.  

Siden ingenting står alene, men alltid forstås ut fra sin sammenheng, vil rommets forhold til 

huset og husets forhold til stedet være viktig, selv om hovedvekten her legges på rommet, og 

på hva som gjør kirkerommet sakralt. 

Steder og hus 

Christian Nordberg-Schultz (1926-2000) arbeidet mye med arkitektur- og stedsteori, og hadde 

en fenomenologisk forankring. Stedet er for ham noe som knytter menneskene sammen, gir 

dem en felles identitet og legger grunnlaget for et fellesskap eller samfunn.110  

Kirkebygningen skal således være et sted der menigheten finner fellesskap i tro og tilbedelse, 

og den må dessuten være slik utformet at vi forstår at dette er et sted der menneskene søker 

fellesskap ikke bare med hverandre, men med Gud. Kirken må med andre ord være 

gjenkjennbar som kirke, den må i sin arkitektur uttrykke sin funksjon, og sin spesielle 

tolkning av forholdet mellom jord og himmel.111  

Nordberg-Schultz er opptatt av dette, og i artikkelen ”Kirkens bilde”112 drøfter han, bl.a. med 

utgangspunkt i Heidegger, den teologiske betydningen av arkitektur som sådan og kirkebygg 

spesielt. Han mener at arkitekturen er nødvendig for å anskueliggjøre verden, og er nøye med 

å understreke at å anskueliggjøre ikke er det samme som å avbilde, ”arkitekturen avbilder 

intet, men gjør verden synlig.”113 Samtidig karakteriseres kirken som den menneskelige 

verdens mål og målestokk,114 og han sier også at verden blir forklart i og gjennom 

kirkebygget. Og kirkerommet beskrives som stedet der Gud alltid er nærværende.  

De kvaliteter og egenskaper som Nordberg-Schultz her behandler utgjør viktige premisser for 

sakral arkitektur. Utfordringen er å samle, bruke og formidle denne innsikt, og det er her han 

innfører begrepet ’kirkens bilde’, som både forstås som ”kirkens væremåte mellom himmel 

																																																								
110 Norberg-Schulz, Mellom jord og himmel, 12 
111 Christian Norberg-Schulz: ”Kirkens bilde” i Øye og hånd, Oslo: Gyldendal 1997, 101 
112 Norberg-Schulz: ”Kirkens bilde”, 97-102 
113 Norberg-Schulz: ”Kirkens bilde”, 99 
114 Norberg-Schulz: ”Kirkens bilde”, 102 
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og jord”115 og som noe som ”samler menneskenes verden”.116 Han konkluderer med å si at 

skal vi bygge kirker, ”må vi bevare kirkens bilde”. 

Jeg er usikker på om ’kirkens bilde’ egentlig er et hensiktsmessig begrep. I artikkelen er det 

ikke entydig definert, det blir uklart om det er kirken som teologisk størrelse, organisasjon 

eller som bygning det refereres til, og dessuten hvordan ’bilde’ skal forstås. Brukes begrepet 

konkret, om arkitektur, passer det ikke særlig bra, bilder er flate, todimensjonale og formidler 

ikke arkitekturens egenart. I stedet vil jeg si at det er avgjørende at kirkens identitet og 

funksjon kommer til uttrykk i den enkelte kirkebygning, og i tillegg må anlegget preges av 

lokale og stedbundne forhold. Man kan også si at kirken er en arketyp,117 og må formes med 

dette som utgangspunkt og mal for å være gjenkjennelig. 

Kirkerom 

Interiørets atmosfære og stemning er bestemt av hvordan vegger, gulv og tak er formet og 

behandlet, av vinduenes størrelse, plassering og orientering, av innredningens utforming og 

plassering og av utsmykkingen. Atmosfæren manifesterer rommets identitet. 

Rom har karakter, og denne fornemmer vi når vi opplever og oppfatter rommet som en 

helhet.118 Karakter er noe som virker på hele personen, - fysisk, mentalt, følelsesmessig og 

åndelig, og dessuten både bevisst, ubevisst og underbevisst. Et sakralt rom (og alle andre 

typer rom) henvender seg altså til mennesket som helhet, og kan hensette vedkommende i 

denne spesielle tilstanden fordi rommet har noen bestemte egenskaper, som igjen aktiverer 

spesifikke følelser. 

Rom definerer, avgrenser, rammer inn det som finner sted, det danner hendelsens ’nære 

kontekst’ i fysisk forstand. Rommet muliggjør og former funksjonen, dvs. det som finner sted, 

på en avgjørende måte: ved sin størrelse og form, materialbruk, lysbehandling, farge og 

tekstur. Og det er altså summen, syntesen av dette som bestemmer rommets karakter og 

atmosfære.  

Ved å sammenholde erfaringer fra ekskursjoner til fire svært forskjellige kirker i Oslo119 er 

det mulig å identifisere noen nødvendige egenskaper og kvaliteter som må være tilstede 

dersom kirkerommet skal være sakralt:  

																																																								
115 Norberg-Schulz: ”Kirkens bilde” , 101 
116 Norberg-Schulz: ”Kirkens bilde” , 102 
117 i Jungiansk forstand. 
118 Norberg-Schulz, Mellom jord og himmel, 25 
119 Haugerud kirke (ferdig i 1972), St. Hallvard kirke (ferdig 1966, tilbygg 1993, ark. Lund og Slaatto), 
Mortensrud kirke (ferdigstilt i 2002, Jensen & Skodvin arkitekter) og Vestre Aker kirke (1855, Ark.Schirmer) 
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Rommet må være definert, relativt klart avgrenset, og omsluttende. Det må være sentrert, 

gjerne ved hjelp av symmetri, dette kan oppnås enten ved hjelp av planløsning120 og 

konstruksjon, eller (i nødsfall) ved møblering og tilføring av spesielle elementer.121 Disse 

kvalitetene gir rommet og menneskene ro og balanse, og muliggjør en åpen og uanstrengt 

tilstedeværelse.  

Rommets form har avgjørende betydning for hvordan det oppleves, derfor er dimensjoner, 

proposjon og geometri bestemmende for hvorvidt rommet har en sakral karakter. Det synes 

som om takhøyde og takform er spesielt virkningsfullt i denne sammenheng, stor takhøyde er 

en av de viktigste premissene for at et rom skal oppleves som sakralt, især hvis denne er 

betydelig større enn rommets bredde.122 Og flate, horisontale tak kan oftest gi en opplevelse 

av at bevegelsen oppover stopper, taket skiller himmel og jord. 

Materialvalg har betydning, og farger, og utforming og detaljering av tak, vegger og gulv.  

Men viktigst er lyset: mengde, kvalitet (varmt/kaldt), type (direkte/indirekte, himmel eller 

sollys), modifisering (hva det skinner igjennom) og lokalisering (hvor i rommet lysåpninger 

og lyskilder er plassert). På et grunnleggende plan handler alt om lyset: Lyset er gitt, til 

enhver tid og hele tiden, og er premiss for alt liv. Lyset er forutsetningen for at vi kan se noe 

og noen, og dermed for at vi kan se/oppfatte rom, og lysets karakter bestemmer rommets 

atmosfære. Lyset er altså essensielt, både fysiologisk, estetisk og teologisk. 

Allikevel er det slik at sakrale rom ikke nødvendigvis har stor takhøyde og store vinduer, det 

eksisterer to nærmest diametrale hovedtyper: den ene legger til rette for å vende seg innover, 

og er relativt mørk og relativt lav. St. Hallvard kirke er et godt eksempel på denne typen, og 

dessuten store kirkers krypt og sidekapell. Den andre åpner seg opp og ut, gotiske katedraler 

har slike interiør. At begge typer rom oppleves som sakrale kan indikere at overskridelse av 

egen grense kan skje både ved å søke innover og ved å søke utover og opp, - og at det finnes 

flere veier til Gud. 

Forholdet til omgivelsene må tilrettelegges med stor omtanke. Naturens plass og behandling 

har teologisk betydning, og gjennom utforming av uteområder, adkomst og vindusåpninger 

vil natur, landskap og himmel kunne bli en del av rommet. Dette gir mulighet for å oppleve 

tilstedeværelse både i verden og i rommet vi oppholder oss i, og derved sammenhengen og 

kontrasten mellom den store og den lille dimensjon.  

																																																								
120 som i St. Hallvard, Mortensrud og Vestre Aker.  
121 Alterteppet og stoloppstilling i Haugerud kirke. 
122 Se for eksempel forsiden av Aftenpostens boligbilag, 24.10.2015 
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Gjennomgangen over viser at det ved å benytte arkitekturens spesifikke egenart og 

virkemidler er mulig å forme rom der møtet med det hellige kan finne sted. Andre estetiske 

uttrykksformer evner ikke dette i samme grad og på samme vis, derfor har arkitekturen en 

spesiell og stor teologisk betydning.  

Kunst/utsmykking 

Til forskjell fra arkitektur kan kunst avbilde, uttrykke og sammenstille personer, begreper og 

historier, på en figurativ og/eller en mer abstrakt måte. Unntaket her er musikk, som i denne 

sammenheng har mer til felles med arkitekturen; verken musikk eller byggekunst avbilder. 

En av bildets viktigste funksjoner er å rette fokus mot, avgrense, ramme inn, velge ut ett 

motiv eller et sett med elementer, - bildet definerer hva som er viktig og hvilke parametere 

som skal brukes. Sånn sett er bildet (og rammen) i seg selv et retorisk grep, det sier: ”Dette 

skal du se på!” Kunstens bidrag og oppgave i religiøs og kirkelig sammenheng er å være en 

port, en nøkkel, en forbindelse, og (i beste fall) åpne for en opplevelse av det sakrale. 

All god kunst har en transcendent dimensjon, og mye kunst er definert og/eller opplevd som 

hellig, dette gjelder for eksempel ikoner, som pr. definisjon er hellige fordi de etter ortodoks 

oppfatning uttrykker den frelsende sannhet.123 Ikoner kan også betegnes som sakrale, når og i 

den grad de formidler troens innhold, i likhet med for eksempel Buddhastatuer. 

Kunst kan altså være hellig og sakral uten å være kristen, - skal den være kristen, må den 

omhandle og formidle spesifikt kristne tema, og/eller være plassert i en kristen sammenheng; 

en kristen kontekst vil gi en kristen tolkningsdimensjon. 

Og hvis og når tema og motivvalg også speiler allménmenneskelige egenskaper, følelser og 

utfordringer gir den stoff til en kristen livstolkning.  

 

4.2 Aktuelle forskningsprosjekter og eget ståsted 
Forholdet mellom estetikk og religion, hellighet og sakralitet har vært utgangspunkt for eller 

del av flere aktuelle norske forskningsprosjekter. Nedenfor vil jeg kort redegjøre for to av 

dem;  selv om de er ulike i ståsted, synsvinkel, grunnhypotese og fokus, er de allikevel begge 

uttrykk for erkjennelsen av at forholdet mellom religion og estetikk kan være av stor 

betydning. De er derfor relevante referanser for masteroppgaven.  

																																																								
123 Torstein Tollefsen: Teologi i farger. Ikoner i Norge. (Oslo: Verbum  2001) 18 
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4.2.1 ”Religion som estetiserende praksis”124 
Dette forskningsprosjektet var forankret ved Universitetet i Agder, og tilknyttet forskere fra 

flere fagdisipliner: teologi, religionsvitenskap, tekstvitenskap og sosiologi, (men ikke 

kunsthistorikere eller arkitekter). Av deltakerne kan nevnes: Hans Hodne, Harald Olsen, Jan 

Opsal, Pål Repstad, Helje Kringlebotn Sødal, Elise Seip Tønnesen og Olaf Aagedal. 

Prosjektet hadde også tilknytning til europeiske universitet, ved professor og religionssosiolog 

Linda Woodhead fra Lancaster University, og professor Søren Kjørup fra Roskilde 

Universitet og Universitetet i Bergen. Felles for alle deltagerne er interessen for empiriske 

studier av religion.  

I prosjektet har fokus vært på de estetiske utslag det å bedrive religion gir, studiene dreier seg 

om det norske samfunnet, og omfatter hovedsakelig de siste 40-50 år. Det er utgitt to bøker i 

forbindelse med forskningsprosjektet, Hellige hus, arkitektur og utsmykking i religiøst liv og 

Fra forsakelse til feel-good, om sang, musikk og dans i religiøse sammenhenger.  

Pål Repstad presenterer utgangspunkt og hypotese for prosjektet slik:  

” Det har alltid vært slik at religion er mer enn det som foregår inne i hodene på folk. Men (vi) vil se 
nærmere på en hypotese om at religionen endrer karakter i vår tid. Endringen består i at religiøse 
uttrykk som appellerer til sansene og følelsene, blir en relativt mer sentral del av religiøst liv, mens det 
dogmatiske, læremessige, teologiske og tankemessige betyr mindre enn tidligere på det religiøse 
feltet.”125 

Det er dette som kalles ’estetiserende praksis’, der estetisering forstås som ”en prosess der 

sanseinntrykk øker sin betydning i forhold til andre perspektiver som moralsk verdi, 

sannhetsinnhold og praktiske, funksjonelle hensyn”.126 

Bidragsyterne synes å ha en noe uklar oppfatning av hvordan estetikk skal defineres og 

forstås. Dette medfører at selve hypotesen om økt estetisering er litt rar, og at de funn som 

gjøres og de konklusjoner som trekkes kan mangle et solid tolkningsgrunnlag, og i verste fall 

være gale eller uten interesse. Eksempelvis virker det som at bevisst formgivning i seg selv 

blir oppfattet som estetisering,127 dvs. at når noe gis en form og ikke bare en plassering, - når 

prekestol eller podium i tillegg til å være plassert slik at alle kan se og høre presten også er 

godt designet - , så er dette uttrykk for at det legges mer vekt på estetikk enn på teologisk 

innhold. Etter min mening er dette en ’falsk’ motsetning, for alt har en estetikk; ting, hus og 

																																																								
124 Se forord i Repstad, Pål og Elise Seip Tønnesen, red.: Hellige Hus. Arkitektur og utsmykning i religiøst liv. 
Oslo: Cappelen Damm 2013 
125 Repstad, ” Religiøst liv er knyttet til det materielle, det sanselige og det stedlige”,  9 
126 Repstad, ” Religiøst liv er knyttet til det materielle, det sanselige og det stedlige”, 10 
127 Hans Hodne: ”Lavkirkelig estetikk – kunst og utsmykking i bedehus og frikirker” i  Repstad, Pål og Elise 
Seip Tønnesen, red.: Hellige Hus. Arkitektur og utsmykning i religiøst liv. Oslo: Cappelen Damm 2013, 114 
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rom har form, dimensjoner og farger, og er laget av spesifikke materialer.128 Selv det mest 

tilfeldige skur har en estetikk og er estetisk, i den forstand at det sanses av menneskene. 

Spørsmålet er om hvorvidt og hvordan disse sansbare kvaliteter og egenskaper (eller mangel 

på samme) tillegges vekt når rom og gjenstander formgis, om resultatet, altså estetiske uttrykk 

og virkning, er tilfeldig eller tilsiktet.  

At sanseinntrykk har stor betydning og innflytelse er ingen ny erkjennelse, den er premiss for 

alle utslag av ikonoklasme gjennom historien, enten det dreier seg om Østkirken på 800-tallet, 

protestanter og reformerte på 1500-tallet eller dagens pinsevenner. Det at pinsevennene så 

eksplisitt ikke vil ha kirkelignende lokaler, og heller ikke utsmykking, (nesten ikke kors 

engang), er et uttrykk for en teologi og en teologisk estetikk som må ha som grunnlag at det 

på ingen måte er likegyldig hvordan ting, rom og hus ser ut: Dersom det bare er forsamlingen 

og handlingene som er hellig, kunne vel disse ha foregått hvor som helst, også i en kirke.129 

Prosjektet mangler altså en felles definisjon, drøfting og avgrensning av begrepet estetikk, 

dette kommer bl.a. til uttrykk ved den uproblematiserte antagelsen om at sanseinntrykk og 

estetikk er noe som lar seg velge bort. Denne mangelen utgjør etter mitt syn prosjektets 

viktigste og grunnleggende svakhet; - konsekvensen av at begrep ikke er forstått er at de ikke 

blir korrekt brukt. Dette er også hovedgrunnen til at utgangshypotesen etter min oppfatning 

ikke medfører riktighet: Det som kalles økt estetisering dreier seg heller om økt bevissthet om 

sanseinntrykkenes eksistens og betydning, ikke at vi sanser mer eller noe annet enn før eller at 

sanseinntrykkene fortrenger dogmatikk eller teologisk refleksjon. Utviklingen dreier seg altså 

ikke om at det sanselige får forrang fremfor tro og teologi, men om en erkjennelse av og en 

større bevissthet om at det sansede er basis for og produkt av religiøst liv og fortolkning.  

4.2.2 ”Sanselighet og transcendens” 
På Universitetet i Oslo/Teologisk Fakultet pågikk det i perioden 2007 – 2014 et 

forskningsprosjekt som ble kalt ”Sanselighet og trancendens. Det hellige og det sublime i et 

religionsestetisk perspektiv.” Tema for prosjektet var kunstens religiøse dimensjon i 

spenningen mellom det sanselige, det hellige og det sublime, og målet var å bidra til den 

religionsestetiske teoridannelsen gjennom arbeid med et utvalg kunstverk fra forskjellige 

historiske epoker og forskjellige kunstformer (billedkunst, arkitektur og musikk).130  

																																																								
128 Her refereres det til materielle ting og en visuell estetikk, i tillegg kommer selvfølgelig lyd, lukt og smak. 
129 se Helje Kringlebotn Sødal: ”Telt og tempel. Forsamlingslokaler i pinsebevegelsen” i  Repstad, Pål og Elise 
Seip Tønnesen, red.: Hellige Hus. Arkitektur og utsmykning i religiøst liv. (Oslo: Cappelen Damm 2013), 166 
130 Se TF’s hjemmesider. 
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Prosjektet var et samarbeid mellom Det teologiske fakultet og Det praktisk-teologiske 

seminar, og ble ledet av professor Svein Aage Christoffersen og rektor ved Det Praktisk-

teologiske seminar, Geir Hellemo. Stipendiatene Margunn Sandal og Leonora Onarheim var 

del av arbeidsgruppen. ‘Danmarks Grundforsknings-fonds Center for Studiet af Kulturarven 

fra Middelalderens Ritualer ved Københavns Universitet’, ved Nils Holger Petersen, var også 

knyttet opp mot prosjektet, i tillegg ble det etablert en referansegruppe med forskere fra 

Norge, Danmark, Italia og USA. 

Bidragene fra prosjektets deltagere er samlet i boken Transcendence and Sensoriness,131 og 

underveis er flere artikler publisert, bl.a. i Teologisk tidsskrift. Margunn Sandals 

doktoravhandling Overskridande arkitektur132 foreligger også i bokform.  

Det har dessuten vært avholdt flere kurs på Teologisk Fakultet i forbindelse med prosjektet, 

og undertegnedes masteroppgave er delvis et resultat av disse. 

 

4.2.3 Likheter og forskjeller 
Prosjektet ”Religion som estetiserende praksis” (RESEP) dreide seg om mulige følger av evt. 

endrede forhold mellom estetikk, religion og religiøs praksis, i prosjektet ”Sanselighet og 

transcendens” er forholdet mellom det sanselige og det transcendente undersøkt, og spesielt  

hvorvidt transcendens kan følge av det sanselige.  

Basis og utgangspunkt for forskningsprosjektene er altså ulike, og de skiller seg fra hverandre 

på minst tre måter: 

Forskerne tilknyttet RESEP ser på det som er, og søker grunnene til det har blitt som det har 

blitt.  I ”Sanselighet og transcendens”- prosjektet tas det også utgangspunkt i det som er, men 

vekten i arbeidet ligger mest på hvilke følger dette har og vil kunne få.  

Det første prosjektet har en empirisk basis og tilnærming.  

Det andre prosjektet er filosofisk og teologisk fundert, og fenomenologisk.  

I RESEP - prosjektet inntar bidragsyterne en observerende posisjon, og befinner seg ’på 

utsiden’, mens i ”Sanselighet og transcendens”- prosjektet er de også deltagere i fenomener 

og hendelser som undersøkes, og har derfor både et ’innenfra’ og et ’utenfra’ perspektiv. 

 
																																																								
131 Svein Aage Christoffersen, Geir Hellemo, Leonora Onarheim, Nils Holger Pedersen og Margunn Sandal: 
Transcendence and Sensoriness, (Leiden: Brill, 2015) 
132 Margunn Sandal: Overskridande arkitektur. Ein undersøking av det sakrale i nyare kirkebygg. Oslo: Det 
teologiske fakultet, (Universitetet i Oslo 2014) 
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Forståelse og bruk av estetikkbegrepet 

Forskjellen mellom prosjektene kommer især til syne i forståelsen av begrepet estetikk, og 

ikke minst i hvordan dette brukes. Definisjon og bruk avspeiler ulikt syn på forhold og 

sammenheng mellom estetikk og teologi, og er også medbestemmende for de resultater man 

kommer frem til. 

I boken Hellige hus benyttes begrepet på en relativt tilfeldig og uklar måte, eksempelvis synes 

Hans Hodne å oppfatte og bruke ordet estetikk som en betegnelse bare for kunst og 

utsmykking. Han sier f. eks. at ”estetikken har spilt en forholdsvis beskjeden rolle i både 

bedehus og frikirkebygg”.133  

Begrepet slik det anvendes i prosjektet ”Sanselighet og transcendens” samsvarer i all 

hovedsak med den forståelsen jeg har gjort rede for i kap. 2.2.2. 

 

4.2.4 Eget ståsted 
Selv om jeg i hovedsak knytter an til tema som er sentrale i og for prosjektet ”Sanselighet og 

transcendens” vil jeg forsøke å arbeide i ’mellomrommet’ mellom de to forsknings-

prosjektene, og der de overlapper.  

Jeg vil derfor både se på det som er, grunnene til at ting er som de er, og dessuten hvilke 

konsekvenser dette måtte ha. Jeg vil nærme meg oppgavens tema både via empiri, og med et 

fenomenologisk og filosofisk utgangspunkt. Og for å kunne gi et brukbart svar på oppgavens 

problemstilling, altså om hvilken betydning kirkerommet kan ha for tro og kristen 

livstolkning i dag, er det nødvendig undersøke kirkerom både fra et observerende og et 

deltagende ståsted, fra innsiden og utsiden, og ikke minst være klar over at kirkerommet både 

er et resultat av teologisk ståsted og liturgisk praksis,134 og samtidig et utgangspunkt for 

dagens og fremtidens fortolkning.  

Ved å bruke en relativt ny kirke som eksempel, illustrasjon og lærestykke, håper jeg gjennom 

grundig analyse og vurdering å avdekke og identifisere sammenhenger mellom troens vilkår, 

rommets arkitektoniske kvaliteter, utsmykkingens innhold og utforming og en kristen 

livstolkning. 

 

 

																																																								
133 Hodne: ”Lavkirkelighetens estetikk”, 113 
134 og selvfølgelig også andre forutsetninger: økonomiske, teknologiske osv. 
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5 Vejleå kirke 
’Hendelsen i Vejleå’, den som er omtalt innledningsvis, handler om hva som skjedde da vi135 

overvar gudstjenesten i Vejleå kirke søndag 7.juni 2015. 

Overveldende, uventet, grenseoverskridende, ubeskrivelig, betydningsfullt, - alle disse 

karakteristikkene passer: Jeg opplevde hendelsen som veldig stor, i fysisk forstand, og lyset 

som svært aktivt, det nærmest ’dundret’ nedover meg, dette oppstandelsens lys som kom fra 

og gjennom glassmosaikken over alteret. At så musikken holdt oss og løftet oss frem og opp 

var fullstendig forbausende.  

Hendelsen var ikke personlig, i betydningen avhengig av at jeg eller vi var tilstede. Den ville 

ha funnet sted selv om vi ikke hadde vært der, men den ville da ikke skjedd oss. 

Hendelsen var lokalisert, stedsavhengig og iscenesatt, den kunne bare skje på denne måten 

der og da. Samtidig vet jeg at den var intendert, hus, rom og kunst er utformet i den hensikt 

og slik at denne type virkning skulle kunne oppstå. 

Hendelsen var resultatet av samvirke mellom lyset, rommet, glassmosaikkene, musikk og 

liturgi, alle var nødvendige forutsetninger for og deler av opplevelsen. Allikevel dreier den 

seg nok aller mest om lyset: lysets styrke, farge og karakter, hvor det faller og hvordan det 

faller, når det faller hvor, forskjellen på himmellys og direkte sollys, om og hvor tett 

skydekket er, hva som skjer når skyer passerer foran solen. 

Jeg vil også understreke musikkens betydning, især fordi denne er lett å overse dersom man 

besøker Vejleå uten å delta i gudstjeneste. Orgel og kor ble på et vis menneskenes svar på 

lysets handlinger, og musikken gjorde oss til en del av den sirkulære bevegelsen som oppsto i 

rommet, altså fra glassmosaikken på toppen av østveggen, ned i og bakover i kirkerommet og 

så frem mot alteret og opp igjen. Viktige grunner til dette er nok at  orgelet er av bra kvalitet, 

og især at koret holdt et forbausende høyt nivå. Dessuten synes akustikken å være spesielt 

tilpasset sang, den lød som sang gjør i gamle og større kirker. Lydforholdene gir dermed en 

tilleggsopplevelse som ikke bare dreier seg om det rent musikalske, de skaper også 

forbindelse til eldre kirkerom og en annen tid. Musikken fylte rommet, lydbildet var nyansert 

og tykt og kraftfullt, og fungerte som en slags bakvegg i kirkerommet, den holdt meg på plass 

hver gang lyset traff meg.  

																																																								
135 Niclas E.L.-N. Alfsen og jeg 



	54	

Jeg vil i det følgende beskrive, analysere og fortolke kirken, kirkerommet og utsmykkingen. 

Arkitekturen, de ulike kunstverk og de liturgiske gjenstandene, dvs. ’de hellige tingene’, 

behandles hver for seg, og deretter vil jeg gå nærmere inn på hvordan de samvirker. 

Fortolkningen vil ved siden av de rent konkrete fakta inkludere en drøfting av ulike ståsted og 

vurderinger, og dessuten bygge på min egen opplevelse av bygning, rom og utsmykking.136  

Målet er å avdekke hvilke teologiske tema som synes å være utgangspunkt og basis for 

utformingen av rom og kunst, og hva som kan være en valid teologisk fortolkning av 

totaluttrykket.  

Kapittelet avsluttes med noen betraktninger om troens vilkår i Vejlå kirke og om hvilket 

innhold utsmykkingen vil kunne gi en kristen livstolkning.  

 

5.1 Kirkebygget 
Vejleå kirke er tegnet av Wohlert Arkitekter og ble vigslet i 1997. Interiøret er resultat av et 

fruktbart samarbeid mellom kirkens arkitekt, Claus Wohlert, og Peter Brandes, som har utført 

all utsmykking, og som dessuten har formgitt de liturgiske gjenstandene. 

 

5.1.1 Beliggenhet og omgivelser 
Vejleå kirke ligger i Ishøj, sydvest i Stor-København, ved Køge bukt. Tomten er rektangulær 

og befinner seg midt i et drabantbyområde, den er omgitt av til dels svært trafikkerte veier, et 

stort kjøpesenter og en bensinstasjon, i tillegg til ymse boligblokker og rekkehus.  

Man kan ikke si at kirken ligger i et naturskjønt område, - og selv om det er relativt kort 

avstand til sjø og strand er utsikten sperret av store, brede, høye boligblokker som er plassert 

etter hverandre i en stripe langs vannkanten. Kirkens forbindelse til relativt uberørt natur 

begrenser seg derfor til himmelen og lyset. 

Tomten er orientert med lengderetningen tilnærmet nord/syd, og kirken er plassert i den 

nordre delen, på resten av arealet har et halvt nedgravd parkeringshus fått plass. Kirkens 

arkitekt har utarbeidet planer for boligbebyggelse på parkeringshustaket, foreløpig er det 

beplantet med gress.  

Adkomsten til kirken er fra veien i vest og opp langs tomtas vestgrense, og inngangen til 

kirkerommet er fra syd, gjennom våpenhuset som befinner seg mellom kirkeskipet og 

kirkeplassen. 
																																																								
136 dvs. en fenomenologisk tilnærming, der førstehåndsperspektivet tillegges stor vekt.  
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Som man kan se av situasjonsplanen er selve kirkens bygningskropp lagt parallelt med 

tomtens nordre grense, mens tårnets orientering følger den omliggende bebyggelse. 

 

 
Figur 7   Situasjonsplan, tatt fra forslag til lokalplan 1.64137. 

Vi registrerte (ved hjelp av medbrakt gammeldags kompass) at kirken ikke er orientert strengt 

øst/vest, selv om de altså har gjort så godt de kunne, lengdeaksen ser ut til å være ca. 15 

grader øst- sydøst.138 Dette har stor betydning og effekt inne i kirkerommet, fordi 

orienteringen bestemmer når og med hvilken vinkel sollyset treffer glassmaleriene.  

5.1.2 Kirkebyggets utforming 
Kirkeanlegget består av kirkeskip, tårn og en lav fløy som inneholder menighetshus med  

administrasjonslokaler i 1.etasje og underetasje, denne henger sammen med våpenhuset. 

Bygningen er utført i hvitmalt tegl, med en stor takkonstruksjon av stål, og taket er kledd med 

zink. Dette materialet er også brukt på menighetshusets fasade mot øst. 

Kirkeskipet er satt sammen av to kuber, med en spalte imellom, samt en halv sylinder i den 

østlige enden, og har kirketårnet mot vest. Kubene har mål 12 x 12 x 12 m, og sylinderen, 

eller absiden, har diameter og høyde = 12 m. Tårnets grunnplan er også kvadratisk, men 

mindre, her er grunnplanen 8 x 8 m, og høyden 22 m.139 

																																																								
137 http://ishoej-lp.cowi.webhouse.dk/dk/lokalplan_164_for_boligbebyggelse_og_vejleaa_kirke/ pr.28.11.2015 
138 dvs. at dersom rett nord er 0 grader ligger kirkens lengdeakse på ca 105/285 grader. 
139 http://www.ishoejkirker.dk/page/175/arkitektur, pr.29.11.2015 
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Kirketårnets plassering og uttrykk er allikevel noe forbausende, det synes ved første øyekast 

ikke å være noen tydelig årsak til at det er skråstilt sett i forhold til kirkens øvrige volum. Men 

på situasjonsplanen kan man altså se at tårnets volum er plassert parallelt med bygningene 

rundt, det er kirken som bryter med omgivelsene og har fått en annen orientering. Tomtens 

avgrensning mot veien har bidratt til å gjøre dette mulig, og det er rimelig å anta at grunnen til 

forskyvningen er ønsket om at kirken skal ha en klassisk øst/vest beliggenhet, med alteret mot 

øst. Tomtens form og dermed kirkens plassering utgjør dermed en viktig del av premissene 

for utformingen av glassmosaikkene. 

 

 
Figur 8  Vejleå kirke, sydfasade.    Foto:  Palle Blak Pedersen 

 

Formalt uttrykk. 

Arkitekten fikk i oppgave å tegne en kirke ”… som enhver dansker har boende i sig, og som 

først og fremmest er affødt af de mange middelalderlige landsbykirker …”,140 og det er 

enighet om at han har oppnådd dette. Kirken har trekk fra middelalderens danske steinkirker i 

form og dimensjon, og dessuten fra de aller eldste husene som var bygget til formålet, altså 

som en kristen kirke, som for eksempel Santa Maria in Trastevere i Roma.141 Begge består av 

et rektangulært kirkeskip, med en abside som markerer koret, og adkomsten er sidelengs 
																																																								
140 http://www.ishoejkirker.dk/page/174/vejleå-kirkes-historie, pr. 29.11.2015 
141 Dagens kirke påbegynt i 340, ferdigstilt i 1143. Det er mulig at det ble oppført et gudstjenestelokale på denne 
tomten på 200-tallet, og at dette så ble ombygget til en treskipet basilika under pave Julius (337-352). 
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gjennom en mellomsone. De ligner også i lokalisering av vindusåpninger og i måten lyset blir 

tatt inn i rommet; høyt oppe, mellom vegg og takkonstruksjon.142 

Kirken er også gjenkjennelig for folk som aldri har vært på stedet før. Da vi skulle finne frem 

til den første gang, registrerte vi at kirken absolutt så ut som en kirke, og at den nettopp hadde 

slektskap til middelalderkirkene. Vejleå kirke skiller seg ut fra sine omgivelser både i form og 

målestokk, den har altså en klar og tydelig identitet, både som én kirke blant mange, og som 

Vejleå kirke. 

Det må også sies at denne kirken kjennetegnes av at det er en betydelig mangel på samsvar 

mellom kirkens ytre kontekst og kirkens indre, - heldigvis. Det er nærmest magisk at Vejleås 

kirkerom kan befinne seg inne i bygget som ligger mellom Bilka og bensinstasjonen, og inntil 

fylkesveien. Forskjellen mellom ute og inne er påfallende og sterk, og skal være det, her er 

det virkelig nødvendig å lage skille mellom ute og inne, mellom utenverdens trafikk og 

trengsel og kirkerommets ro. 

 

5.2 Kirkerommet 
Kirkerom kommer som nevnt i ulike former og fasonger, de varierer i størrelse, form, 

konstruksjon, materialer, og i måten de tar inn lys på.  

Bygningens beliggenhet og orientering, og rommets retning spiller også inn, prinsipielt sett 

har sakrale rom to mulige retninger: oppover eller innover. Dersom rommet er rettet 

horisontalt og utover er dette som regel lite hensiktsmessig, - dette trekker oppmerksomheten 

vekk fra fellesskap og liturgi. Samtidig har himmelretningen teologisk betydning, - vanligvis 

har kirker kor og alter mot øst og inngang i vest.  

Vejleås kirkerom er ganske tradisjonelt både i planløsning og i volum, og i kirkens interiør 

sees tydelige forbindelser til middelalderkirke og basilika. Rommet er enkelt, skipet er 

rektangulært, aksialt organisert, koret og alteret er plassert i absiden mot øst, og to trinn opp. 

Rommet har en markert retning oppover, bl.a. takket være takkonstruksjonen og lysinnfall 

gjennom glassmosaikkene.    

 

 

																																																								
142 I denne forbindelse er det verdt å minne om mangelen på jevn og sterk kunstig belysning i fortidens kirker. 
Rommenes utforming og utsmykking var derfor basert på innslipp av naturlig lys og stearinlys eller oljelamper, 
dette kan være en medvirkende årsak til den utstrakte bruken av reflekterende materiale, som gull og sølv. 
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5.2.1 Kirkerommets utforming 

 
Figur 9   Planskisse av Vejleå kirke. 

 

Plan og snitt 

Som nevnt består kirkeskipet av to kuber og en halv sylinder, alle 12 m høye, kirkerommets 

grunnplan er derfor gitt: den er sammensatt av to kvadrater, i tillegg til koret i en halvsirkel 

mot øst, dette er hevet et par trinn over skipets gulvnivå.  

I kirkerommets vestre ende er orgelet plassert, på galleriet. 

Materialer 

Kirkerommets vegger er utført i selvbærende hvitmalt tegl. Nederst er det lagt inn felt med 

tomme fuger, og disse bidrar til å forme akustikken fordi de fungerer lydabsorberende. 

Tregulvet er fuget, som et skipsdekk, og korgulvet og trinnet er utført i mørk, brunfiolett 

marmor. Taket over absiden er flatt og hvitmalt. 

Takkonstruksjon 

Kirkerommets takkonstruksjon er utført av treplatekledde stålrør, hvitmalte,143 og utformet 

slik at taket sett innefra består av åtte ’skjeve’ pyramider med trekantede grunnflater, 

trekanten er rettvinklet og likebenet. Den loddrette flaten i forlengelsen av ytterveggen består 

av glassmosaikker, og hver av disse flatene er 12 m brede og 6 m høye. Sett utenfra er taket 

utformet som et saltak, med to store arker mot nord, og to tilsvarende mot syd.  

																																																								
143  Morten Lund: Vejleå kirke. Særtrykk av artikkel først trykket i NYT (Louis Poulsson & Co A/S) ingen dato 



	 59	

Sett innenfra har konstruksjonen et i overkant solid og kompakt uttrykk, stålkonstruksjonens 

letthet kommer ikke tilsyne. Allikevel kan det være gode grunner til innkassingen, det er 

sikkert gjort av både lydmessige og lysmessige hensyn. Løsningen gjør også at hver av de 

store glassmosaikkene har en grad av selvstendighet, innenfor egne rammer og eget volum, de 

kan derfor også oppleves og fortolkes separat. 

Detaljering 

Detaljeringen er nennsom, gjennomført og gjennomarbeidet, og bidrar til at rommet fremstår 

rent, helhetlig og avklart. 

Lys og lysåpninger 

Plassering av lysåpninger virker villet og gjennomtenkt. Rommet har ingen vinduer mot 

omgivelsene med unntak av et felt på vestveggen, dette er nå nærmest skjult av orgelet. Fra 

arkitektens side er det lagt til rette for lysinnslipp gjennom glassmosaikkene i tak-

konstruksjonen, i spaltene mellom volumene og dessuten via overlys langs korets buede vegg.  

Den kunstige belysningen i kirkerommet består i hovedsak av syv ’Ringkroner’, disse er 

formgitt av Vejleås arkitekt, og også brukt i mange andre kirker.144 

Møblering 

Inventaret i kirkerommet kan deles i to grupper, den ene inneholder møbler, som kirkebenker 

og stoler, den andre omfatter de hellige tingene, som alter, døpefont, lysglobe osv. Disse siste 

er blitt utviklet og formgitt som del av utsmykkingen, og arkitekt og kunstner har samarbeidet 

med spesialister på de forskjellige områdene, som Georg Jensen (emaljearbeid), Royal 

Copenhagen (porselen, alterbordsfigurer) og Fonderia Mariani (støping av lysglobe og den 

hengende figuren foran orgelet). Alteret i utført i lyserød stein, og døpefonten i mørkeblått 

steintøy. 

Kirkebenkene er laget av lyst tre, de er enkle, lette, lyse og for det meste flyttbare, og utstyrt 

med blått setetrekk. Dette er også brukt på kneleflaten i alterringen. 

 

5.2.2 Kirkerommets soner, i plan og snitt 
Gjennom historien har det vært vanlig å se på kirken og kirkerommet som sonedelt. Det var 

slik at jo nærmere alteret, og jo høyere opp mot taket, dess mer hellig: graden av hellighet ble 

bestemt av posisjon, og omvendt. Gulvet og nedre del av veggen ble da forstått som jorden, 

																																																								
144 Morten Lund: ”Vejleå kirke”,  3 
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og menneskenes domene, mens øverste del av rommet var himmelens sone.145 Samtidig kan 

kirkebygget og –planen også være et bilde på det menneskelige livsløp, aksen som langkirker 

er organisert rundt kan forstås som et bilde på livsveien. I sentralkirker er den vertikale 

forbindelse prioritert, og rommet hviler i seg selv, her er ingen horisontal bevegelse. Dette 

kan også være tilfelle i visse soner i aksialt organiserte kirkerom, for eksempel i dåpskapell 

og dessuten i alter- og korområdet.  

Vejleås kirkerom er sammensatt av et skip og en abside, og inneholder derfor både den 

horisontale orienteringen, aksen som symboliserer menneskenes vandring, og vertikaliteten 

som uttrykkes i absidens form og alterets plassering nært halvsirkelens senter.   

Det kan synes som om arkitekt og kunstner har vært seg den klassiske sonedelingen bevisst, 

uten nødvendigvis å følge den slavisk. I Vejleås kirkerom er det slik at kor og abside nok 

utgjør det ’mest hellige’ området langs den horisontale aksen, mens de lagdelte sonene fra 

gulv til tak ikke følger den klassiske oppskriften: Gulvet tilhører fremdeles menneskene, og 

taket eller himmelen er fylt av motiver fra både GT og NT, med korsfestelse og oppstandelse 

over alteret. Men mellomsonen er ikke lenger et slags ingenmannsland, her finner vi isteden 

den inkarnerte Kristus i ulike fremstillinger eller aspekter, som offer på nordveggen, som ’én 

av flere’ på sydveggen og som den levende men abstraherte og krusiforme Jesus foran 

orgelet. Samtidig er det også i denne sonen at himmellyset, eller Guds lys, det som faller på 

absidens vegg over alteret, er som tydeligst. 

Sonedeling og plassering av de ulike Kristusfremstillingene er bevisst gjort og teologisk 

signifikant: Kristus er der himmel og jord møtes. Samtidig er Han også helt nede hos 

menneskene, (krusifiksene på alteret og på lysgloben), og høyest oppe i himmelen 

(oppstandelsen). 

Også glassmosaikkene i takkonstruksjonen kan tildeles ’viktighet’ ut fra hvor de er plassert i 

forhold til motivet over alteret, dvs. korsfestelse og oppstandelse. Motivene fra GT er lengst 

bort, mens det sentrale motivet flankeres av to fra NT, Lazarus og Getsemane. Begge disse 

omhandler liv og død, og litt forbausende er det at forventningen om liv kobles med angst, 

mens den forventede død blir møtt med balanse og aksept, ved siden av sorg og smerte. 

 

 

 

																																																								
145 Nordberg-Schultz: Mellom jord og himmel, 91 
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5.3 Utsmykking 
Utsmykkingen i Vejleå kirke omfatter følgende: Glassmosaikker146 i takkonstruksjonen, på 

vestveggen, og i spaltene mellom veggflatene, veggmonterte keramiske hoder; tre på søndre 

langvegg og ett på nordre langvegg, og dessuten en fritthengende figur foran orgelet. I tillegg 

kommer de ’hellige ting’, altså kirkesølv. Peter Brandes har også formgitt alterbord, døpefont 

og lysglobe, og han har dessuten hatt avgjørende innflytelse på orgelets endelige uttrykk.147 

All utsmykking er altså laget av samme person, det kan derfor forutsettes at motivvalg og 

utforming er deler av en villet helhet, og dermed ikke en tilfeldig sammenstilling av tema og 

motiver. De ulike bilder og gjenstander er ment å virke sammen, dette underbygges bl.a. av 

Brandes begrunnelse for produksjonsmetode for kirkesølvet: Gjenstandene er modellert i gips 

og så støpt i sølv, fordi det var ham ”maktpåliggende, at det ikke blev korpusarbejder med de 

skygger av slag som et sådant arbejde kan udtrykke.” Det var også viktig at ”overfladen er 

oppoleret til det ytterste for at blive til spejle, som konstant fanger glasmosaikkernes farver 

dagen og året igennem. Sølvets tyngde og materialitet opløses med spejlingenes farvespil, og 

en transformasjon er undervejs.”148  

Det kan altså legges til grunn at arkitekt og kunstner har hatt bevisste og begrunnede hensikter 

med utformingen av rom og verk, og med plassering av disse, - de har ønsket å formidle et 

bestemt innhold, og søkt å oppnå dette ved hjelp av formgivning, materialvalg, teknikk og 

plassering.   

 

5.3.1 Fargevalg og formspråk 
Utsmykking i Vejleå kirke er fargesterk, og fargene bidrar i høy grad til rommets atmosfære 

og karakter. Det er derfor av interesse å undersøke hva som kan være grunnlaget for og 

hensikt med fargevalg og -bruk. 

Fargevalg 

Ofte benyttes bestemte farger fordi de kan utrykke og/eller indusere bestemte ’moods’, dvs. 

stemninger og/eller følelser. Valg og bruk av farger er avhengig av hva kunstneren forsøker å 

formidle, de er viktige redskaper som kan brukes for å oppnå et presist og tilsiktet resultat. 

																																																								
146 kunstnerens eget uttrykk 
147 Informasjon om utsmykkingen er hentet fra boken Lysets handlinger, besøk i Vejleå kirke og informasjons-
materiale mottatt ved besøk i kirken 07.06.2015, med oversikt over og beskrivelse av ’glassmalerier’, 
’kirkekunst’ og ’altersølv’ i Vejleå kirke. Her brukes andre betegnelser enn de Brandes anvender selv. Det er 
ikke oppgitt forfatter eller dato. 
148 Brandes: Lysets handlinger, 187  
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Brandes bruker hele fargespekteret, både de som kalles primærfarger, dvs. gul, blå, rød,149 og 

de som betegnes som blandingsfarger, eller sekundærfarger, altså  grønn, fiolett, orange. 

Ved valg av palett synes det ikke som at kirkeårets farger har vært bestemmende, men det er 

mulig at fargenes symbolske betydninger har vært medvirkende ved valg av hovedfarge for 

noen av mosaikkene. I den norske kirke, og trolig også i alle andre protestantiske kirker,150 

brukes de liturgiske fargene hvit, rød, fiolett, grønn og svart, og de tillegges vanligvis 

følgende symbolbetydninger: Hvit er gledens, lysets og renhetens farge som skal minne oss 

om Kristi rettferdighet, og den brukes i juletiden (ikke 2. juledag), påsketiden, ved vigsel og 

evt. ved konfirmasjon. Rød er Åndens og martyrenes farge, og står for ild og blod, og 

dessuten kjærlighet. Fiolett er boten og angerens farge, den brukes i advent og fastetid. Grønn 

er en ’nøytral’ farge i kirkeåret, - vekstens og håpets farge , mens svart brukes eventuelt og 

bare på langfredag, - dødens og avmaktens farge.151 

I Østkirken er gull og også sølv svært mye brukt. Den ortodokse retningen er svært billedrik, 

og ikonet står sentralt og betraktes som hellig.152 Gull blir som regel brukt i fremstillingen av 

Jesus, Maria og helgenene, gullet og glorien har her teologisk betydning, og symboliserer det 

uskapte lyset som guddommeliggjør menneskene.  

Jeg vil tro at Brandes kan ha latt seg inspirere, men ikke diktere, av de liturgiske fargene, 

gjerne der det er sammenheng mellom symbolsk betydning, hans fortolkning av tema og 

motiv, og sannsynligvis også den rent maleriske vurderingen, for eksempel i 

korsfestelse/oppstandelsesbildet og muligens også i behandlingen av ’Kain og Abel’.  

Han er heller ikke på noen måte fremmed for å benytte gull, gjerne i store flater, et eksempel 

på dette kan sees i Roskilde Domkirke.153 I Vejleå har han valgt å bruke sølv, men da i 

produksjon av gjenstander og ikke som del av billedfelt. En mulig grunn til å velge gullet bort 

kan være at han faktisk ikke ’trenger’ det, glassmosaikkene er mer enn gode nok som redskap 

for lysets handlinger.  

Viktigst for valg og fordeling av farger er nok de overordnede vurderinger som dreier seg om 

typer av lys, og lysets estetiske og teologiske betydning. I tillegg kommer fargenes valør og 

virkning. Det er ikke usannsynlig at han har utviklet sitt eget betydningsrepertoar, dvs. at han 

tillegger farger og fargekombinasjoner bestemte, men ikke nødvendigvis presist artikulerte 

																																																								
149 dette gjelder pigmenter, ikke lys 
150 Alle disse kirkesamfunnene springer ut av Vestkirken og har tatt med seg fargebruken derfra.  
151 https://kirken.no/nb-NO/kristen-tro/kirkearet/kirkearets-farger/, pr. 29.11.2015 
152 Tollefsen: Teologi i farger. Ikoner i Norge, 18 
153 se Peter Brandes: Fra tekst til tegn 2, udsmykning av Roskilde Domkirke. (Danmark: Naryana Press 2010) 
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meninger og egenskaper. Disse kan være resultat av det Dorthe Jørgensen kaller 

sensitiviteten,154 altså i de følelser, fornemmelser og anelser som sansningen av fargene 

induserer i ham og i oss.  

Brandes har altså valgt å gi de store glassmosaikkene i takkonstruksjonen hver sin 

hovedfarge, samtidig er paletten rikt og variert sammensatt; et spekter av nyanser innenfor 

hovedfargen kombineres med ulike kontrasterende felt. Former og figurer er gjennomgående 

utført i eller forsterket med sort.  

Formspråk 

Peter Brandes arbeider ikke egentlig i en abstrakt tradisjon, men er heller ikke naturalist, her 

er ingen presise avbildninger eller korrekt konstruerte perspektiv. Brandes har utviklet sitt 

eget formspråk, originalt og identifiserbart. Han har bearbeidet visse tema/motiv så langt at de 

har endt opp som en slags runer eller symboler, for meg ligner de mest på kinesiske tegn eller 

hieroglyfer, både i uttrykk, i meningsfullhet, og i måten de kan leses og forstås på.155  

Noen av dem er ikke så lette å kjenne igjen, de er utviklet over tid fra en gjenkjennbar ting 

eller handling til et tegn eller en bokstavlignende form. Eksempler på dette finnes i Vejleå 

kirke: på alterbord og døpefont, og også på de hellige tingene. Her har hvert av motivene fått 

sin egen tredimensjonale form, som så er montert på bordet, fonten eller lysestakene.  

Tilsynelatende arbeider Brandes ’bare’ i flaten (dette gjelder malerier og mosaikker), og det er 

motivenes innbyrdes proposjon og plassering som gir indikasjoner på hva som er mer eller 

mindre sentralt eller viktig. Dette har likhetstrekk med en slags middelaldersk og/eller ikke-

vestlig tilnærming. Men det oppstår allikevel dybde i bildene, ved hjelp av måten former og 

farger er brukt og behandlet. 

Mange av motivene i Vejleå kirkes finnes også i Brandes’ utsmykkinger i andre kirker eller i 

andre sammenhenger. Et tydelige og lett gjenkjennbart eksempel er det jeg vil kalle ’offeret’: 

i Vejleå er fremstillingen av Isak og utformingen av hodet på nordveggen begge bygget over 

samme lest. Brandes har også brukt dette motivet i andre sammenhenger, for eksempel som 

skulpturen ’Isak’, utstilt på Charlottenborg i 1999.156 Et annet eksempel er Jesu ansikt slik det 

er fremstilt i Getsemanemosaikken og i feltet som handler om korsfestelse og oppstandelse. 

Samme motiv er brukt i Roskilde domkirke, denne gangen utført i glassmosaikk montert på 

																																																								
154 Se avsnittet om sakralitet. 
155 Se Cecilia Lindqvist: Tecknens Rike, (Bonniers 1989), f.eks utvikling av tegnet for øye og ansikt side 30. 
156 Brandes: Lysets handlinger, 55 
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vegg, som altertavle i et sidekapell.157 Også Jesu tårer/bloddråper er anvendt som motiv i flere 

sammenhenger. I Vejleå er de et markant element i de ovennevnte mosaikkene, og muligens i 

mosaikkfeltene mellom de volumene kirkerommet er sammensatt av. Andre steder har dette 

motivet fått en enda mer fremtredende plass, og også en utvidet betydning, dette gjelder for 

eksempel i Nørremarkskirken,158 der hele alterveggen er gullbelagt og utformet med 

tårer/dråper/såkorn i relieff. 

  

5.3.2 Prosess og produksjon 
Brandes bearbeider stoffet over tid, ved hjelp av ulike og til dels svær forskjellige teknikker 

og materialer. Dette forteller om en kunstner som i sin skapende virksomhet ikke lar seg 

begrense av tradisjon, han bruker nye materialer og/eller nye metoder for å se hva disse kan 

brukes til, og om de kan hjelpe ham nærmere det uttrykket han leter etter.  

Prosess 

I boken Lysets handlinger dokumenteres en spennende arbeidsprosess, der det enkelte motiv 

eller gjenstand gjennomgår en omfattende utvikling. Vi får innblikk i denne prosessen, fra dét 

Brandes selv kaller ’urskisser’ til ferdig montert produkt:159 her foregår en ordløs bearbeidelse 

og fordypning, ved hjelp av flate, form og farge, og gjennom å anvende ulike materialer og 

forskjellige teknikker. For flere av motivene er det inkludert foto av viktige inspirasjons-

kilder, dette gjelder for eksempel for Lazarus, der Brandes har brukt en svært gammel 

hostiebeholder som referanse og inspirasjon.160 

Produksjon 

Også i Vejleå er utsmykkingen utført i forskjellige materialer og med ulike teknikker. 

Brandes arbeider innenfor mange av kunstens områder; for eksempel maleri, trykk og tegning, 

og med skulptur. Han benytter også tradisjonelle teknikker og materialer på utradisjonell 

måte, han har f. eks. formgitt og dekorert steintøykrukker som er 5-6 meter høye, disse er 

plassert ute og fungerer som skulpturer.161 Han blander også teknikker der han synes det 

måtte passe, alterbordet er et eksempel på dette; det har fått påmontert glassmosaikkenes 

																																																								
157 Brandes: Fra tekst til tegn 2, 35. ’Kristus, Maria og Johannes’  
158 Se http://www.noerremarkskirken.dk, pr. 29.11.2015. Nørremarkskirken er tegnet av Holger Jensen og 
oppført i 1976.Det kan se ut som Brandes her har valgt motiv, overflatemateriale (gull) og teknikk (relieff) bl.a. 
for å fange så mye lys som mulig i et relativt underbelyst eksisterende kirkerom. 
159 Brandes: Lysets handlingerj, 187 Se f. eks. utviklingen av ’Krucifiks’ : 169 - 185 
160 Brandes: Lysets handlinger, 115. Hostiebeholderen er fra Bäls kirke på Gotland, ca 1200. 
161 I Roskilde, og i Jerusalem: ”Isaks ofring”, se Brandes: Lysets handlinger, 21 
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sentrale ’tegn’ utfør i hvit porselen.162 I Vejleå kirke har han laget glassmalerier, keramisk 

skulptur, formgitt sølvgjenstander med og uten emalje, samt alterbord og døpefont. 

I utførelsen av glassmosaikkene benytter han en ny teknikk for å lage en ’gammel’ type 

utsmykking, her er glassmaleriets bly byttet ut med silikon; de forskjellige glassbitene er limt 

sammen, dette gir en langt større frihet i utformingen. Blyet lager begrensninger både teknisk 

og motivmessig, de sorte linjenes regularitet resulterer i en streng visuell rytme og struktur.163 

Med den nye teknikken står man friere, allikevel fortsetter Brandes her å bruke de sorte 

linjene. Hvert av glassfeltene er doble, det ene laget er sammensatt av fargede felt, og det 

andre har sorte konturlinjer på ufarget glass. Effekten blir her å sammenligne med tusj og 

vann på papir, det renner og drypper, og penselføring og fargemetningsgrad blir en del av 

uttrykket.164 

Ståsted 

Motivkrets, arbeidsprosess og valget av teknikk og materialer forteller mye om kunstneren, 

både om hva han eller hun er opptatt av, og også om innstilling til verden og livet. 

I Brandes tilfelle kan det synes som at han bevisst utfordrer den tilsynelatende motsetningen 

som finnes mellom gammelt og nytt, ortodoks og radikal, ånd og materie: han arbeider med 

gammelt stoff, men med et nytt formspråk, han benytter en helt ny teknikk i forbindelse med  

en klassisk type utsmykking (glassmalerier), - men bibeholder og videreutvikler det gamle 

formspråket.  

Det er altså ikke et ’enten – eller’ som er hans basis og utgangspunkt, han utforsker derimot 

syntesens muligheter for mening og betydning. Idet han setter ting sammen som altså ikke 

nødvendigvis er sammenlignbare eller samhørende blir det nødvendig å flytte på seg, man må 

endre ståsted og/eller avstand til verket, både mentalt og følelsesmessig. Han gjør dette i sin 

skapende prosess og vi må gjøre det når vi betrakter verket.  

Dette er en hermeneutisk prosess og i sin natur grenseoverskridende. 

  

 

 

 

																																																								
162 Brandes: Lysets handlinger, 198 - 208 
163 Svein Aage Christoffersen: The Illumination of Time in Space: Experience of Nature in Vejleå Church.  
Ikke datert, tilgjengelig på Fronter, oktober 2014, 20 
164 Se for eksempel Brandes: Lysets handlinger, 52 
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5.3.3 Glassmosaikkene 
 

 
 

Figur 10  Glassmosaikkene i takkonstruksjonen (speilvendt)  Foto: S.A. Christoffersen 
 

Glassmosaikkenes motiver er hentet både fra det gamle og det nye testamentet, fra GT har 

Brandes valgt Isak, Kain og Abel, og Job, og fra NT Lazarus, Jesus i Getsemane, og Jesu 

korsfestelse og oppstandelse. De behandles her i samme rekkefølge som de presenteres i 

boken Lysets handlinger,165 dvs. først motivene fra GT, så fra NT. 

Mosaikken på vestveggen er nå nærmest skjult av orgelet, og inkluderes derfor ikke i den 

samlede analyse og fortolkning.   

De to spaltene mellom kirkerommets volumer er også utsmykket med glassmosaikker fra gulv 

til tak til gulv. Disse kan betraktes som forsterkning av og tillegg til takkonstruksjonens 

motiver, og dessuten som uttrykk for forbindelse mellom oppe (himmel/Kristus) og nede 

(jord/menneske). Det ene mosaikkbåndet, mellom de to kubiske formene midt i kirkerommet, 

kan forstås som kombinasjonen av Jesu tårer som renner nedover og en stige.166  

Her uttrykkes altså en forbindelse ovenfra og ned, og nedenfra og opp, samtidig.  

I dette feltet er det brukt overveiende blå nyanser.  
																																																								
165 Brandes: Lysets handlinger, 171 
166 Jacobsstigen? 
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Det andre båndet, mellom kirkeskip og kor, er utført i rødt, og det er brukt mørke, mettede 

valører i fremstillingen av det som kan være Kristi bloddråper/tårer. 

Mosaikkene i takkonstruksjonen er identiske i form og størrelse, hver av dem består av en 

likebenet og rettvinklet trekant, som igjen er sammensatt av seks kongruente trekanter. Disse 

er satt inn i en stålkonstruksjon som er lett avlesbar, og denne deler også opp billedfeltet. 

Mosaikkene er store, i informasjonsmaterialet fra kirken oppgis de til å være 22.5 m2 hver, 

men jeg vil mene at de nok heller har et nettoareal på ca. 30 m2.167  

Beskrivelse og analyse av glassmosaikkene hver for seg 

Vi kan gå ut fra at motiv og bibelvers er valgt med omhu, og at de omhandler og uttrykker 

sentrale og viktige tema, både rent allménmenneskelig og i spesifikt kristen sammenheng.  

Vi kan også forutsette at utvalget er godkjent av menigheten, og at de derfor er i samsvar med 

deres holdninger, eller i det minste akseptable. 

Glassmosaikkene kan og bør forstås og fortolkes både hver for seg og sammen, som totalitet 

og par- eller gruppevis, f.eks når de står ved siden av hverandre, eller tvers overfor hverandre. 

Det er også verdt å merke seg at motivenes innbyrdes plassering ikke nødvendigvis bare er 

bestemt av tematiske grunner: Glassmosaikkenes motiv er også utført i liten skala, i emalje, 

og montert på alterkrusifiksets sokkel, og her står de i annen rekkefølge. Det er derfor ikke 

utenkelig at det ved glassmosaikkenes plassering i tillegg er tatt hensyn til orientering , dvs. 

hvilke felt sollyset treffer, og hva vi ser når vi bruker rommet og beveger oss i det. 

Bibelreferanser. 

I Lysets gjerninger168 er det referert til spesifikke bibelvers i omtalen av de enkelte mosaikker, 

vi kan derfor gå ut fra disse er sentrale for utforming av motivene. De må derfor ansees som 

viktige for analyse og fortolkning, og jeg vil betrakte dem som et utgangspunkt for arbeidet, 

men ikke som en begrensning.  

Behandlingen av hver felt innledes med det valgte vers slik det står i boken, på dansk, med 

den norske utgaven i parentes.169 

 

 

 
																																																								
167 22,5 m2 virker litt snaut på meg, i og med at bredden på feltet hver mosaikk er satt inn i er brutto 12 m, og 
dette tilsvarer den rettvinklede trekantens hypotenus. Og da skulle bruttoarealet være 12x6/2 = 36m2.  
168 Brandes: Lysets handlinger, 67, 79, 89, 101, 121, 141 
169 Bibelen, Det norske bibelselskap 2011. Oversettelsene samsvarer ikke helt, derfor begge utgaver. 
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ISAK 

 
Figur 11  Isak         Foto: S.A. Christoffersen 

 

 

1 Mos 22:2 :  Han sagde: ”Tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Morija-
landet. Dér skal du bringe ham som brændoffer på det bjerg, jeg giver deg 
besked om.” 

 
(Da sa han: «Ta din sønn, den eneste, Isak, han du elsker, og dra til landet Moria! Der skal du 
ofre ham som brennoffer på et av fjellene. Jeg skal fortelle deg hvilket.») 

 

Fargevalg: Her er brukt blått og hvitt, med noen kontrastfelt i lys orange, rosa og grønn. Feltet 

er relativt lyst. Jeg opplever paletten som klar og litt kjølig, men ikke kald eller trist.170 

Motiv: I senter og i hele høyden er Isak plassert, knelende og i offerpositur. Til venstre 

nederst finnes Guds hånd, til høyre nederst Abrahams fot.  

Brandes har arbeidet med alle disse motivelementene over tid, især har han vært opptatt av 

Isak. Dette kan bl.a. ha personlige årsaker, hans bestefar het Isak og endte sitt liv i en av 

nazistenes konsentrasjonsleire.171  

Bildet dreier seg om Isak, offeret, det forstår vi ut fra Isaks størrelse, plassering og positur. 

Samtidig er det tydelig at Isak ikke er alene, her er det tre aktører/deltagere: Gud, representert 

ved hånden, Abraham, representert ved foten, og Isak. 
																																																								
170 til forskjell fra Duncan Macmillan i ”Brudt lys, en regnbuekirke” i  Peter Brandes: Lysets handlinger. Vejleå 
kirke Ishøj, Århus: Aarhus Universitetsforlag 2013, 20 
171 Oppgitt i informasjonsmateriale mottatt ved besøk 07.06.2015.  
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I verset over, og i kapittelet som helhet, er Isak et slags objekt, et middel eller redskap, 

riktignok et elsket og derfor betydningsfullt objekt, som Gud bruker for å prøve Abraham, og 

som Abraham bruker for å bestå prøven. Men Brandes legger tyngdepunktet et annet sted, her 

er det Isak som er i senter, det er Isaks rolle, tilstand og følelse som formidles.  

Og selv om 1 Mos 22 er historien om offeret som allikevel ikke fant sted, er konsekvensene 

for Isak sannsynligvis ødeleggende: Han er i den absolutte avmakt, sveket og brukt som 

brikke av dem som skulle beskytte ham, dvs. både hans jordiske og hans himmelske far. 

At Isakmotivet er plassert tvers overfor korsfestelsen/oppstandelsen er neppe tilfeldig. 

Begge dreier seg om offer, om makt og avmakt, om smerte, tap og lidelse. Og om tillit. 

Men forskjellene er allikevel grunnleggende: Isak blir gjort til offer, Jesus velger å ofre seg, 

derfor er Isaks avmakt total mens Jesus faktisk er i kontroll. Isak er ensom og alene, sveket av 

sine nærmeste og uten støtte, uten handlingsmuligheter, og uten håp, mens Jesus vet hva han 

må og skal, og hvorfor, han har sine disipler (som riktignok sovner), og han vet hva og hvem 

som venter ham. 
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JOB 

 
 Figur 12   Job      Foto: S.A. Christoffersen 
 

Job 14:1-2: Et menneske, en kvindefødt, har et kort liv, mættet med uro. Han folder seg ud 
som en blomst og visner, han er som en flyktende skygge og kan ikke bestå. 
(1 Mennesket, født av en kvinne, lever kort og er fylt av uro. 

       2 Det spirer som blomsten og visner, flykter som skyggen, står ikke i ro.) 
 

Fargevalg: Feltet er utført i lys orange, lyseblått, sort, og med kontraster i gult, rødt og grønt. 

Motiv: De fire feltene midt i bildet fremstiller to figurer, diagonalt plassert, den øverste er sort 

og blå og har hodet nederst og ordet Job skrevet opp/ned over sin korteste arm. Den andre er 

orientert riktig vei, og er sort og orange, denne forestiller Job, - den første er vanskeligere å 

identifisere.  Macmillan mener at den mørke skikkelsen er Jobs speilbilde, og at Brandes med 

dette uttrykker at mennesket i siste instans er aldeles ensom og forlatt.172 Han er relativt alene 

om denne tolkningen, i informasjonen fra menigheten blir denne figuren omtalt som Gud og 

beskrevet som Jobs ’mørke, omvendte tvilling’,173 og også Skogemann oppfatter den slik.174 

Med grunnlag i bibelteksten er jeg av samme mening, jeg forstår denne skikkelsen som en 

fremstilling av Gud, på tross av at den er mørk. Jeg tenker at dette kan være Gud sett fra Jobs 

																																																								
172 Macmillan i ”Brudt lys, en regnbuekirke”, 24.  
173 Oppgitt i informasjonsmateriale mottatt ved besøk 07.06.2015. 
174 Pia Skogemann: ”Vejleå kirkes glasmalerier” i Peter Brandes.: Lysets handlinger. Vejleå kirke Ishøj, (Århus: 
Aarhus Universitetsforlag 2013), 57 
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ståsted, og da er det helt forstålig at figuren er sortaktig, truende og opp/ned. Job har hånden 

utstrakt, den er usedvanlig stor. Gesten kan oppfattes som spørrende: ’Hva gjør du?’ eller 

’Hvorfor gjør du dette?’ Job er flankert av to rynkete ansikter, dette kan være vennene som 

kom til ham, eller symbolisere alderdom og død. 

Det nederste feltet til venstre inneholder bl.a. en utmagret ku (eller en kamel), nederst til 

høyre finner vi en solsikke med ’knekk’, tilsvarende vinkelen Brandes har gitt offeret Isak og 

Jesus, og dessuten et sauekranium.  

De to sidefeltene er ikke vanskelige å forstå, disse handler om noen av ulykkene Job ble utsatt 

for: buskapen som ble stjålet eller brent av ild fra himmelen, tjenerne som drepes av fiender, 

og sønner og døtre som dør i uvær, slik det er beskrevet i Job 1. Solsikken kan være en direkte 

henvisning til perikopen: ”folder seg ut som en blomst og visner” og være bilde på livets gang 

og slutt. Blomstens form gir et ekko av Isaks avmakt . 

Fortolkningen av motivet som helhet er allikevel utfordrende, ikke fordi Brandes fremstilling 

er spesielt utilgjengelig, men fordi historien om Job er vanskelig å forholde seg til. For 

hvordan kan en god og allmektig Gud tillate at en rettferdig mann utsettes for slike lidelser? 

Hvem og hva er Gud da? 

I Jobs bok er det flere stemmer, hele boken består hovedsakelig av samtaler og dessuten noen 

enetaler; her er Anklageren, og vennene Elifas, Bildad, Sofar og Elihu, foruten Job og Gud, 

og alle har sitt å si. Men jeg forstår motivet slik det er bearbeidet og fremstilt her som et 

uttrykk for Jobs følelser og tilstand, om hvordan han opplever dette sitt liv, som han sier er 

verre enn døden. Denne oppfatningen er resultatet at den fryktelige skjebne som er blitt ham 

til del: han har mistet gård og grunn, barna hans og tjenerne dør, og han blir skrekkelig syk. 

(Den eneste han ikke mister er konen, uten at dette ser ut til å hjelpe).  

Job er uten skyld i disse tapene, han er derimot både gudfryktig og rettferdig, og ’fortjener’ 

ikke sin skjebne. Historien og glassmosaikken handler om et troende og gudfryktig 

menneskes forhold til sin Gud, om hvordan det føles når Gud blir fjern og fremmed, når Han 

oppleves som ubarmhjertig og urettferdighet.  

Man kan også si at denne glassmosaikken, og Jobs bok, handler om alvorlige traumer, og om 

hvilke følelsesmessige konsekvenser disse gir for menneskene som blir traumatisert. 

Bibelteksten viser vel også deler av ’bearbeidelsesprosessen’, altså stadiene man må igjennom 

når slike traumer skal håndteres. I glassmosaikken kommer ikke dette like tydelig frem, og 

det er usikkert om det er depresjonen eller lidelsen som her er mest fremtredende.  
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KAIN OG ABEL

 
Figur 13   Kain og Abel     Foto: S.A. Christoffersen 

 

1 Mos 4:8:  Siden talte Kain til sin bror Abel, og da de en dag var ude i det fri, overfaldt 
Kain sin bror Abel og slog ham i hjel. 

 
(Siden sa Kain til sin bror Abel: *«La oss gå ut på marken!»• Og mens de var ute på marken, 
gikk Kain løs på sin bror Abel og drepte ham.) 

 

Fargevalg: Her er brukt ultramarin, lyseblå, lilla, lyserød, guloransje, islett av turkis og svart. 

Motiv: I de sentrale feltene finnes en stor, mørk tingest, med sagtakker eller tenner langs den 

ene siden. Nederst til venstre er Kain avbildet, med aksene, han er bonden. Nederst til høyre 

er gjeteren Abel med dyrene bak seg. Brødrene er bundet sammen med noe som kan ligne en 

navlestreng, men som riktignok går fra munn til munn. 

I skissene som er vist i boken ser det ut som at Brandes tenker seg at mordvåpenet er en slags 

øks, plassert øverst i feltet.175 Dette store, mørke, farlige som ligger over og mellom brødrene 

er da noe mer enn mordvåpenet, det kan for eksempel indikere affekt og intensjon, et ønske 

om å skade Abel, - sagtakkene vender mot ham. Denne figurens størrelse og dominans kan 

oppfattes slik at mordet er dette mørkets gjerning. Samtidig åpner den norske oversettelsen av 

bibelverset for at det dreier seg om et overlagt brodermord, ikke en plutselig innskytelse. 

Figurens størrelse og plassering indikerer at det er selve handlingskomplekset, altså både 

motivasjon, intensjon, handling og resultat, som er feltets tema. 
																																																								
175 Brandes: Lysets handlinger, 90-93 
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LAZARUS 

 
 Figur 14   Lazarus     Foto: S.A. Christoffersen 
 

Joh 11:43-44: Da han havde sagt det, råbte han med høj røst: ”Lazarus, kom herud!” Og den 
døde kom ud, med strimler av linned viklet om fødder og hænder og med et 
klæde vikled rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem: ”Løs ham og lad ham gå.” 
  
(43 Da han hadde sagt dette, ropte han høyt: «Lasarus, kom ut!» 44 Da kom den døde ut, med 
liksvøp rundt hender og føtter og med et tørkle bundet over ansiktet. Jesus sa til dem: «Løs 
ham og la ham gå!) 
 
 

Fargevalg: Her er brukt mye gult, med islett av lime og orange, dessuten lyseblått og  sort. 

Motiv: Sentralt, i midten og i hele høyden, finnes det man må kunne tro er Lazarus ansikt.  

Det eksisterer en viss uenighet om hva feltene nederst skal forestille, i informasjonen fra 

kirken oppgis det at feltet nederst til høyre fremstiller en stanset vogn, mens høyre felt skal 

inneholde et foster og et ’svøbelsesbarn’, og dette bindes sammen med ’fødselen’ ut av 

gravhulen. Duncan Macmillan mener derimot at vognen er en båt som er trukket opp på 

stranden, og at dette henviser til ”de universelle myter i den klassiske mytologi”.176 Han 

mener også at Lazarus’ ansikt ”godt kunne se ut til at synge” (!), og at historien om Lazarus 

på denne basis kan sees på som en parallell til Orfeus og Eurydike.177 

																																																								
176 Macmillan: ”Brudt lys, en regnbuekirke”, 28 
177 Macmillan: ”Brudt lys, en regnbuekirke”, 28 
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Etter min mening er det ikke hold i denne analysen, den er basert på forutsetninger som enten 

er usannsynlige, gale eller ikke passer: Først og fremst er det slik at likheten mellom Orfeus 

og Lazarus ikke særlig overbevisende, - Orfeus foretar reisen til underverdenen for å finne sin 

elskede Eurydike, Lazarus er ’bare’ død. Dessuten er båten sannsynligvis ikke en båt, men en 

vogn, eller kanskje noe helt annet, og påstanden om at Lazarus synger er bare merkverdig. 

Så hva er det de ulike feltene fremstiller? At Lazarus’ ansikt uttrykker en overveldende angst 

kan det ikke være mye tvil om, men hvorvidt det er for døden eller livet, eller begge deler, er 

uklart. Referansen til ”Skriket”178 er tydelig, og enda lettere å se i forarbeidene,179 men det er 

mulig at dette kan komme av at denne type ekstrem angst har et så entydig uttrykk at 

fremstillingene vil ligne hverandre uansett hvem som lager dem. Skissene viser at Brandes 

har beveget seg mellom kranielignende fremstillinger og svært rynkede ansikter, i den 

endelige versjonen (glassmosaikken) har hodet tydeligvis både kjøtt og blod. 

Fotografier i kapittelet om Lazarus avbilder noe som kan være en fremstilling av en død og 

svøpt person fra romertiden,180 og dessuten en hostibeholder fra ca.1200. Begge disse har 

tydeligvis vært viktige for Brandes i arbeidsprosessen, og kan indikerer at motivet nederst til 

venstre kan være Lazarus’ innsvøpte legeme.181  

Høyre felt kan referere til deler av bibelverset over, dvs. til utsagnet ”strimler av linned viklet 

om fødder og hænder og med et klæde vikled rundt om ansigtet.”182 Samtidig er det ikke 

urimelig å forbinde figurene med små barn og fostere, dette sees tydeligere i det Brandes 

kaller ’urskissene’, og dette kan åpne for en gjenfødelsesreferanse.  

Etter mitt syn dreier denne mosaikken seg om Lazarus og historien slik den er fortalt i 

Johannesevangeliet, og inneholder ikke noen direkte eller symbolske referanser til gresk eller 

annen mytologi. Til gjengjeld er det en formal referanse til glassmosaikken midt imot, altså 

Getsemane: Begge disse feltene har store ansikter sentralt plassert, og ligner i form, men med 

svært ulike uttrykk. Det er nærliggende å forstå disse som bilde av og uttrykk for henholdsvis 

angst og lidelse. 

 

 

																																																								
178 Edvard Munch (1863-1944): ”Skrik”, 4 bilder malt i perioden 1893 – 1910 
179 Brandes: Lysets handlinger. Vejleå kirke Ishøj, 102 
180 Brandes: Lysets handlinger. Vejleå kirke Ishøj, 104-105 
181 Brandes: Lysets handlinger. Vejleå kirke Ishøj, 114-115 
182 Brandes: Lysets handlinger. Vejleå kirke Ishøj, 106-107 
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GETSEMANE 

 
 Figur 15   Getsemane     Foto: S.A. Christoffersen 
 

Matt 26:36-37: Da kom Jesus med dem til et sted, der hedder Getsemane, og han sagde til 
diciplene: ”Sæt jer her, mens jeg går derhen og beder.” Så tog han Peter og de          
to Zebedæussønner med seg. Og han blev grebet af sorg og angst. 

 
(36 Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane, og han sa til dem: 
«Sett dere her mens jeg går dit bort og ber.» 37 Han tok med seg Peter og de to Sebedeus-
sønnene, og han ble grepet av sorg og gru.)  
  

Fargevalg:  Her er brukt saftig grønn, blågrønn, sortgrønn, og blått, dette er kontrastert med 

orange, gult og ørlite rødt. Macmillan mener at fargene er valgt etter landskapet183 Dette er 

etter mitt syn lite sannsynlig, området der Getsemane ligger er tørt og steinet, og bevokst med 

oliventrær, skulle dette være utgangspunktet ville paletten bestå av sandfarger og olivengrønn. 

Motiv: Sentralt og i full høyde sees Jesu gråtende ansikt, forsterket av et nærmest identisk lite 

ansikt i gulorange inntegnet på kinnet, kanskje også dette er en tåre. Hodet er omgitt av 

spindelvev, som samtidig kan oppfattes som en glorie eller stråleglans. Ifølge Skogemann 

symboliserer dette den dødsskjebne som Jesus ikke kan unngå, - Brandes har brukt 

spindelvevet som dødens symbol i flere andre verk.184  

																																																								
183 Macmillan: ”Brudt lys, en regnbuekirke”, 28 
184 Skogemann: ”Vejleå kirkes glasmalerier”, 61 
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Nede til venstre finner vi Judaskysset, en hane og et stort øre, til høyre en knelende Jesus, i 

bønn, men ikke i offerpositur. 

Judaskysset blir av de fleste forstått som det ultimate sviket, men tar man utgangspunkt i 

Mark 14:17-21 og Matt 26:50 lar dette seg problematisere: Jesus vet at han skal bli forrådt, og 

etter at Judas har kysset ham, sier Jesus til Judas: ”Venn, nå har du gjort ditt.” At Jesus og 

Judas hadde lagt planen i fellesskap er ikke umulig, og var dette tilfelle gjør det Jesu lidelse 

sterkere og dypere, - og offeret tydeligere. Og Judas’ skjebne er i dette tilfelle bare tragisk, 

han gjør det Jesus pålegger ham. Handlingens konsekvenser ble for store til bære, og det kan 

være derfor han begikk selvmord (Matt 27: 3-5).   

Hanen er en henvisning til Mark 14:30-31 og Peters svik, han fornektet Jesus tre ganger før 

hanen gol to. Øret referer til Matt 26:51-52, Mark 14:47 og Luk 22:50-51 der tjeneren til 

øversteprestens får øret hugget av og Jesus setter det på igjen (i Lukas). Alle evangeliene 

inkluderer hendelsen, men har forskjellig vinkling og vektlegger derfor ulike ting: Lukas 

fokuserer på helbredelse, Matteus på Jesu utsagn om nødvendigheten av å oppfylle skriften, 

Jesus vil derfor ikke gripe til våpen eller be Gud om å komme til unnsetning. Alle versjonene 

kan være valide underlag for fortolkning, også samtidig. 

Macmillan oppfatter denne mosaikken som en fremstilling av en tragisk Kristus, en som 

gråter over egen og andres svakhet, over forrederiene som blir ham til del, og han lengter etter 

trøst.185 Selv forstår jeg bildet som et uttrykk for lidelse, altså den bevisste erkjennelse og 

aksept av egen skjebne, - av svik, smerte og død. Som Skogemann påpeker er det en 

sammenheng mellom fremstillingene av Job, Lazarus og Jesus i Getsemane, der Job er 

eksempel på ”et menneske som er i en depresjon så dyp at hele verden er formørket”, Lazarus 

er i eller på vei ut av en total psykose, mens Jesus bokstavelig talt gjør seg rede til å ta sitt 

kors opp og bære det.186 At fremstillingen av Jesus har hans egen viten og erkjennelse som 

basis vises ved hjelp av motivene nederst til venstre: Judaskysset og hanen refererer til 

hendelser Jesus forutså, han visste at han ville bli forrådet og fornektet, og han aksepterte 

dette, kanskje fordi disse svikene var nødvendige. Motivet nederst til høyre, Jesus i bønn, kan 

antyde at det er bønnen som muliggjør lidelsen, gjennom bønn mottar han og vi styrke til å 

bære smerten. 

For meg dreier denne mosaikken seg om styrke, ikke om svakhet. 

																																																								
185 Macmillan: ”Brudt lys, en regnbuekirke”, 28 
186 Skogemann: ”Vejleå kirkes glasmalerier”, 57, 59, 61 
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KORSFESTELSE OG OPPSTANDELSE 

 
Figur 16   Korsfestelse og oppstandelse   Foto: S.A. Christoffersen 

 

Luk 23:44-46: Og det var nu omkring den sjette time, og der faldt mørke over hele jorden 
indtil den niende time, fordi solen formørkedes; og forhænget i tempelet 
flængedes midt igennem. Og Jesus råbte med høj røst: ”Fader, i dine hænder 
betror jeg min ånd.” Da han havde sagt det, utåndede han. 

 
(44 Det var allerede omkring den sjette time. Da falt det et mørke over hele landet helt til den 
niende time, 45 for solen ble formørket. Forhenget i tempelet revnet etter midten, 46 og Jesus 
ropte med høy røst: «Far, i dine hender overgir jeg min ånd!» Da han hadde sagt det, utåndet 
han.) 

 

Fargevalg: Paletten er differensiert. Øverste del, altså det feltet som skal være oppstandelsen, 

er utført i klare, ganske beherskede farger, lyseblått og litt sure gule, til sammen verken varmt 

eller kaldt. De to nederste sidefeltene er røde og orange, figurene her er mest svarte og litt blå, 

og fargene er varme, kraftige, til dels voldsomme. Feltet på midten, korsfestelsen, danner en 

slags overgang, fargene har forbindelse både opp og til siden, men de er ikke så kraftige som 

sidefeltenes, og ikke så rene som oppstandelsesfeltet. Den korsfestede er svart, rød og blå, og 

i flaten er det også områder med fiolett og grått, foruten rødt og gult. 

Motiv: Glassmosaikken har flere sentrale kristne motiver, som hver for seg har stor tyngde. 

De midterste fire trekantene utgjør til sammen Jesu korsfestelse og oppstandelse, der korsets 

tverrligger, sammen med den horisontale delen av stålrammen, danner skille mellom jord og 

himmel, død og oppstandelse. Den korsfestede Jesus, med kalken til venstre for seg, er 

flankert av et Pietámotiv nederst til venstre, altså Maria med sin døde sønn i armene, til høyre 
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nederst er Jesu gråtende ansikt plassert, sammen med tornekronen, som nå er blitt til et 

fuglerede med egg i. 

Brandes har satt motivene sammen på en presis og tilsiktet måte, han gir oss derfor et 

utgangspunkt og et ståsted, og også en retning, når vi skal forstå og fortolke denne 

glassmosaikken, som altså er den viktigste: den er referanse for kirkerommet som helhet. 

Sentralt i feltet står korsfestelsen, og mosaikken kan og skal leses med denne som 

tyngdepunkt. Kristusfiguren har her likhetstrekk med Isak, men posituren er ikke identisk, 

nakkens vinkel er mer horisontal, - Jesus er ikke Isak, han er ikke det absolutte offer. 

Den øverste delen av glassmosaikken omhandler oppstandelsen. Her er det valgt lyse blå og 

gule toner, umettede, og den er uten et spesifikt figurativt motiv. Dersom man bare ser dette 

glassfeltet avbildet er det lett å tenke at dette så da litt stusselig ut. Men det er helt feil. 

Når rommet og glassmosaikkene oppleves sammen, frembringer sol- og himmellyset en  

overveldende og tiltenkt virkning: Lyset som når oss gjennom denne øverste delen av 

glassmosaikken på alterveggen oppleves som nesten smertefullt kraftig, mer enn sterkt nok til 

å utbalansere de røde og orange feltene. Dette lyset er det sterkeste i rommet som helhet, og 

det skaper en markant retning i rommet, og en vertikal bevegelse fra himmel til gulv. Det kan 

oppleves og forstås som at Lyset kommer ned til oss på jorden, og vi blir badet i dette som når 

oss via korsfestelsen og oppstandelsen. Samtidig føles det som at lyset ’trekker’ oss mot 

alteret. Denne øverste delen er altså svært abstrahert, dette er å forvente når det er 

oppstandelsen som fremstilles. Med utgangspunkt i bibelverset er det allikevel nærliggende å 

tro at det er det revnede forhenget i tempelet som her er antydet, og at dette symboliserer Jesu 

død og oppstandelse: Kristus som stiger opp til Gud, idet han sier (hos Lukas) ”i dine hender 

overgir jeg min ånd”. Det revnede forhenget kan forstås som at Gud ikke lenger er skjult for 

oss, eller de troende, at vi nå kan ’se’ Gud og at Han kommer oss i møte gjennom Jesu død og 

oppstandelse, som lyset. 

Sidefeltene kan fortolkes sammen, som to deler av samme fortelling. Maria med sin døde 

sønn symboliserer her essensen av tap og smerte; å miste sitt barn er et av livets største 

traumer. Jesu gråtende ansikt, med tornekronen/fugleredet ved siden av, sammenstiller lidelse 

og håp. Til sammen kan disse to feltene forstås som illustrasjon av en prosess som begynner 

med en uendelig smerte og fører via lidelse til nytt håp, Skogemann kaller dette for en 

’psykologisk oppstandelse’.187 

																																																								
187 Skogemann: ”Vejleå kirkes glasmalerier”, 63 



	 79	

5.3.4 Hodene 
I tillegg til østveggens mosaikk, alter og alterkrusufiks, og absidens form og lys er de 

vegghengte hodene av sentral betydning.  

 

 
Figur 17   ’Krucifiks’.     Foto:  www.carlsberfondet.dk 

 

Hodene er plassert på hver langvegg, ett på nordre og tre på søndre. Det ene på den nordre 

veggen kalles ’Krucifiks’,188 de tre på søndre vegg heter ’Jesus korsfestet blant røvere’.189 

Hodet på nordre vegg står alene, det ser er blodig ut, med tornekrone på, plassert relativt langt 

nede på veggen. Nakken har den karakteristiske vinkelen som Brandes bruker for å 

kjennetegne offeret; - som i den blå glassmosaikken på vestveggen, der Isak er den sentrale 

skikkelsen. 

De tre hodene på søndre langvegg er plassert sammen, ett hvitt, ett sort og ett gullbelagt. Alle 

er festet høyt oppe på veggen, med det gullbelagte i midten litt høyere enn de to andre, i 

senterlinjen på veggfeltet under fremstillingen av Jesus i Getsemane. De er ikke helt 

identiske, men synes å ha hatt samme form opprinnelig og deretter blitt bearbeidet noe ulikt, 

og belagt med forskjellig materialer. Hodene har lange rette halser, løftet hake og noe som 

kan være seierskrans (eller tornekrans, hvis man skal følge verkets tittel) om pannen, - 

posituren kan oppfattes som arrogant og/eller selvbevisst.  

																																																								
188 Brandes: Lysets handlinger, 171 
189 Brandes: Lysets handlinger, 180 
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Verkets faktiske uttrykk synes ikke å være helt i samsvar med tittelen, - her er det ikke mye 

som indikerer korsfestelse: ikke noe uttrykk for smerte, lidelse eller håpløshet. Derimot kan 

det se ut som om er det er tema som likhet og forskjeller som bearbeides og illustreres, i form, 

størrelse, positur og posisjon. Hodene er like, men forskjellige. I en annen setting, og med en 

annen tittel, ville disse hodene lett kunne forstås som en illustrasjon av uttrykket ’primus inter 

pares’ – den første blant likemenn, ofte brukt om ledere, makthavere og seierherrer.  

Hodenes innbyrdes plassering og ulike farge/belegg gjør at den i midten, den vi vet er Jesus, 

fremstår som viktigst og mest sentral. Det er først når disse hodene forbindes med det blodige 

på veggen midt imot, at spennet mellom Jesu ulike roller/aspekter/identiteter blir tydelige: 

Jesus som offer og Jesus som seierherre. Samtidig. 

Formlikheten mellom fremstillingen av Isak og Jesus underbygger offeridentiteten, og 

indikerer at også Jesus blir gjort til offer, slik Isak ble det. Parallelliteten åpner dessuten for at  

korsfestelsen ikke nødvendigvis skal forstås som et rent offer, men at vekten mer skal legges 

på Guds nåde: Gud griper inn i begge tilfelle, han stopper Abraham slik at ofringen av Isak 

ikke finner sted, og han reiser Kristus opp fra døden.  

 

5.3.5 Den hengende figuren 
Figuren fikk sin plass samtidig med at orgelet ble installert, i 2010.   

Den er produsert i aluminium og forgylt med hvitt gull.190 

Verket forestiller en krusiform Jesus, ikke lidende, kanskje levende, påkledt, omgitt av natur,  

(bladene). Påkledning og positur kan minne om en noe modifisert orant, altså en som ber,191 

dog er armene strukket rett ut, ikke bøyd, de bidrar på denne måten til korsformen.  

Denne figuren skiller seg fra de andre Jesusmotivene i kirkerommet, og verket påvirker meg 

på en annen måte. Jeg tror det særegne ved denne fremstillingen er abstraksjonsnivået, figuren 

er symbolsk og formidler mening snarere enn følelse, på tross av at formspråket er 

sammenlignbart. Allikevel er det noe som skiller: figuren er symmetrisk og rigid, hodet er så 

abstrahert at det ikke har ansikt og materialet er annerledes. Sannsynligvis er dette nok til å 

redusere figurens menneskelighet, og dermed også muligheten for å lese følelse ut av formen. 

I figuren sammenstilles altså den levende Jesus, korset og naturen, og disse er nærmest 

omsluttet av en mandelformet, ellipselignende form, ofte kalt en mandorla.192 Det er ikke 

																																																								
190 Brandes: Lysets handlinger, 214-220 
191 Se for eksempel Jeffrey Spier: ”Exegesis and the Earliest Christian Images” i Picturing the Bible, the earliest 
Christian Art. (New Haven and London: Yale University Press 2007), 181 -182 
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usannsynlig at denne refererer til eller er en utgave av Vesica Piscis, et av de tidlige Kristus 

symbolene. Selve formen fremkommer når to sirkler overlapper, og det er ikke uvanlig å 

forstå disse som uttrykk for himmel og jord, eller ånd og materie. Når Kristus plasseres inn i 

denne formen kan dette oppfattes som et bilde på Jesu to naturer, helt menneske og helt Gud, 

- han tilhører både himmel og jordelivet, og inkarnasjonen er en avgjørende forutsetning for 

oppstandelse og frelse. Denne forståelsen både styrker og underbygger en skapelsesteologisk 

fortolkning av dette verket og derved også av kirkerommets utsmykking som helhet. 

 

 
Figur 18   Orgel og Kristusfigur Foto: N. Alfsen 

Mandorlaformen ble mye brukt i middelalderen, både som del av fresker, eller illustrerte 

manuskripter, og som underlag for arkitektonisk formgivning, især gotiske kirker. Ved å 

anvende den her forsterkes kirkerommets forbindelse til denne historiske epoken. 
																																																																																																																																																																													
192 se J.R.Cirlot: A Dictionary of Symbols, (New York: Dover Publications 1971), mandorla 
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5.3.6 De hellige tingene 
Brandes har også formgitt og utsmykket de hellig tingene: alterbordskrusifiks og kirkesølv, og 

dessuten alterbord og døpefont. 

 

 
Figur 19   Kirkesølv      foto: N.E.L.-N. Alfsen 

 

Alterkrusifiks 

Krusifikset er relativt lite, og satt på en sokkel som i sin form er kongruent med 

kirkerommets. Sokkelen er påsatt plaketter utført i sølv og emalje, og motivene er de samme 

som glassmosaikkenes, men de er ikke plassert i samme rekkefølge eller på samme sted. Både 

krusifiks og sokkel er utført i bronse, og korset er et såkalt T-kors. En av referansene for 

bruken av et slikt kors kan være Fra Angelicos korsfestelse i basilikaen i Assissi.193 

Jeg vil påpeke tre forhold som er viktige for fortolkningen: Krusifiksets størrelse, sokkelens 

form og utsmykking, og valget av motiver på forsiden av sokkelen.  

Krusifiksets størrelse gir en nærhet og en likeverdighet mellom den korsfestede og 

menneskene, -  når prest og menighet kneler ved alteret er krusifikset i øyehøyde. Den lidende 

Jesus blir på denne måten en av oss, på vårt nivå. 

																																																								
193 Se informasjonsmateriale fra Vejleå kirke.  
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Sokkelens form og utsmykking kan forstås som at kirken omfatter eller er bygget på både GT 

og NT, og dessuten at dette er Kristi fundament og kristendommens basis.  

Motivene som vender mot menigheten, ’Kain og Abel’ og ’Isak’, forteller begge om 

uskyldige offer. Disse påpeker og forsterker korsfestelsens offerdimensjon, og underbygger 

Jesu skyldløshet. 

Kirkesølv 

Kirkesølvet består av alterkanne, alterkalk, oblateske, disk, alterstaker, og dessuten dåpsfat. 

De er alle modellert opp i gips og siden støpt i sølv, med den samme produksjonsmåte som 

brukes ved støping av bronse, dog med en svært rask avkjøling, slik at sølvet skulle være uten 

bobler og luftblærer. Alle gjenstandene er tunge, kraftige, helt blankpolerte og dekorert med 

et utvalg av Brandes ’hieroglyfer’, som utdyper den enkelte tingens mening og betydning. På 

lysestakene er det for eksempel festet Kristushoder, en brennende tornebusk og en stjerne, alle 

symboler som kan assosieres med lys og åpenbaring, og på vinkannen er det tårer/bloddråper, 

selv håndtaket er formet som en tåre eller dråpe.194 

Brandes har som nevnt vært opptatt av at sølvet skulle være så blankt som mulig, slik at 

overflatene skulle speile og fange glassmosaikkenes farger, han mener og ønsker at speilingen 

kan bidra til eller virke som at sølvets tyngde og materialitet oppløses og transformeres.  

Alterbord 

Alterbordet har samme proposjoner som kirkerommet, og det er laget i rosa sten fra 

Jerusalem. Det er utsmykket med små porselensrelieffer, de fremstiller de samme motiver 

som glassmosaikkene, men igjen plassert i en annen innbyrdes rekkefølge. 

Døpefont 

Døpefonten er utformet som en kalk, utført i mørkeblått stentøy, og kan minne om en 

romansk granittfont, her er nok en middelalderreferanse. Også døpefonten er utstyrt med 

relieffer av utvalgte motiver; viktige hendelser i kristendommens historie og Jesu liv. 

 

 

 

 

 

																																																								
194 Brandes: Lysets handlinger, 188-189 
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5.4 Fortolkning 
Ulik bakgrunn og varierende synsvinkler vil gi forskjellig forståelse og fortolkning, dessuten 

spiller forventning og fordommer en stor rolle. Dette blir tydelig ved gjennomgang av de 

analyser og tolkninger som presenteres av Duncan Macmillan,195 Pia Skogemann196 og Ettore 

Rocca197 i boken om Vejleå kirke, -  noen av disse ulikhetene har allerede kommet tilsyne i 

analysen av glassmosaikkene tidligere i dette kapittelet. Forskjellene er resultat av 

selvfølgelige og ønskede variasjoner i alder, kjønn, nasjonalitet og fagfelt; ulike ståsteder og 

utgangspunkt beriker og utvider tolkningsrommet. Allikevel er de såpass store at dette reiser 

spørsmål om hvorvidt det finnes gale fortolkninger, ikke bare forskjellige. 

Selv er jeg av den oppfatning at det faktiske materialet, dvs. det konkrete sted, hus, rom, verk 

eller tekst, altså fakta, og dessuten opplevelsen av disse, skal være utgangspunkt, basis og 

korrektiv for enhver fortolkning. Dessuten er det nødvendig å være både åpen, inkluderende 

og (selv)kritisk, dette innebærer å arbeide uten et forhåndsbestemt mål eller svar, å ikke 

ekskludere fakta som ikke passer, og å ha vilje til å forkaste hypoteser som ikke fungerer. 

Samtidig mener jeg det er fruktbart å veksle mellom ulike posisjoner, eksempelvis som 

deltager eller observatør, og i avstand til stoffet. 

Ikke alle de nevnte forfattere synes å basere sitt arbeid på en slik holdning, dette vil bli synlig 

ved en kort redegjørelse for hovedelementene i deres materiale, men alle behandler viktige 

tema og kan bidra til en bredt forankret forståelse. Jeg vil derfor først drøfte noen viktige 

deler av deres argumentasjon, før jeg legger frem min fortolkning av kirkerommet i Vejleå 

kirke. Denne omfatter fire deler: Først behandles lyset, rommets karakter og kvaliteter, og 

kunstens tematikk hver for seg, før jeg avslutter med en vurdering av hvordan helheten 

fungerer og det jeg oppfatter som dette kirkerommets teologi.  

 

5.4.1 Andres arbeid 
Analysene og tolkningene skiller seg fra hverandre på flere måter, især er det forskjeller i 

oppfatning og opplevelse av kirkerommet som helhet, i forståelsen av de enkelte motiver, i 

valg og vektlegging av teoretisk basis og i forståelse og fortolkning av rommets og 

utsmykkingens teologiske grunnholdning. 

																																																								
195 Macmillan: ”Brudt lys, en regnbuekirke”, 7-34 
196 Skogemann: ”Vejleå kirkes glasmalerier”, 49-65 
197 Ettore Rocca: ”Kunst, arkitektur og tro” i Peter Brandes.: Lysets handlinger. Vejleå kirke Ishøj, Århus: 
Aarhus Universitetsforlag 2013, 223-233 



	 85	

Det er tydelig at forfatterne har ulike og til dels vanskelige forhold til kristendom og til 

gudstro, dette er spesielt fremtredende hos Macmillan.198 Kanskje dette er del av grunnen til at 

det noen ganger kan virke som kristendommens innhold og betydning blir skjøvet til siden. 

Men selv om opplevelsen av kirkerommet ikke krever kristen tro eller kunnskap om 

kristendom og bibel, må det allikevel forutsettes at dette spiller en avgjørende rolle når 

opplevelsen skal fortolkes. Utsmykkingen må også sees i sammenheng med rommet og 

liturgien, det er totaliteten som er mål og ramme for fortolkningen.  

Duncan Macmillan. 

Macmillan begynner med en observasjon, og trekker så noen forhastede slutninger på basis av 

denne: Siden Vejleå kirke er geometrisk stringent i sin form, må den være bygget ut fra 

renessansens idealer, og være basert på renessansens syn på Gud og på forholdet mellom Gud 

og mennesker. Dette innebærer etter hans mening at Gud må sees på som fullkommen, og at 

Vejleås form derfor er valgt for å tilstrebe og speile Guds perfeksjon. Han mener dessuten at 

vinduenes felles tema handler om ”menneskets forhold til Gud og den kamp, der finnes i os 

alle mellem den dødelige afstumpede ufulkommenhed og vor evne til at fatte den universelle 

fullkommenhed og udødelighed, der ligger uden for os, og er symboliseret af lyset, der 

skinner gennem vinduerne.”199 Han vil altså at utsmykkingen skal handle om perfeksjon og 

ufullkommenhet, og dessuten om Kierkegaard og troens eksistensielle ensomhet.200 

Jeg finner disse påstandene vanskelig å akseptere. For meg dreier Vejleås utsmykking om 

lidelse, offer, død og ikke minst oppstandelse, og kirkebygget har lite med renessansen å 

gjøre, men derimot en sterk forbindelse til dansk middelalder.  

Macmillans utvalg av observasjoner, og de konklusjoner han kommer frem til med disse som 

basis, gjør at jeg mener at han er på usikker grunn: Hans analyse og tolkning har store 

svakheter fordi de bygger på til dels ufullstendige eller feilaktige fakta, forutsetninger og 

referanser. Dette gjelder spesielt bruken av renessansens oppfatning av geometri, perfeksjon 

og motsetningen mellom ånd og materie som tolkningsnøkkel for Vejleås kirkebygning og 

kirkerom.201 Også bruken av regnbue og lysbrytning som karakteristikk og Kierkegaard som 

sannhetsvitne og premissleverandør synes anstrengt, men vanskeligst er håndteringen av den 

underliggende og uuttalte religiøse tvil og den resulterende distanse til kirkens kristne 

																																																								
198 Macmillan: ”Brudt lys, en regnbuekirke”, 26, her sier han at vi alle har skapt Gud i vårt bilde, og at Gud ikke 
finnes utenfor oss selv. (dette tillegges Job). 
199 Macmillan: ”Brudt lys, en regnbuekirke”, 19 
200 Macmillan: ”Brudt lys, en regnbuekirke”, 20 
201 Macmillan: ”Brudt lys, en regnbuekirke”, 7-8 
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dimensjon. Teksten preges av et Gudsbilde som ikke samsvarer verken med dét kirke-

bygningen eller utsmykkingen etter min mening er formet etter:  Macmilllan virker mest 

positiv til Calvins oppfatning av den fullkomne og allmektige Gud, denne innebærer ifølge 

ham at Gud ikke reagerer på menneskelig ufullkommenhet, fordi det ville det krenke Hans 

egen fullkommenhet, - og at Gud derfor tillater menneskenes lidelse.202 Dette synet ligger 

svært langt fra oppfatninger som ligger til grunn for og uttrykkes i Vejleås kunst og 

arkitektur. 

Når Macmillan velger renessansen og ikke middelalderen som formal og idémessig referanse 

ser han bort fra at arkitekten faktisk har utført menighetens oppdrag, - de fikk det de ønsket; 

en kirke som var i slekt med Danmarks mange middelalderkirker. Den ferdige kirken 

karakteriseres som ”en manifest gendiktning av den traditionelle landsbykirke fra 

middelalderen”.203 En mulig grunn til valget av renessansen som historisk referanse kan være 

Macmillans forhold til middelalderen, det kan virke som om han har en svært negativ 

oppfatning av denne, dette impliseres når han benytter formuleringen ”dystre gotiske 

stenhvelvinger”.204 Hadde jeg freudianske tilbøyeligheter ville jeg si at dette uttrykket var en 

avslørende ’slip of the tongue’; gotiske hvelv kan vanskelig karakteriseres som dystre. 

Macmillans vektlegging av geometri og perfeksjon, ideale former, motsetning mellom ånd og 

materie, den perfekte Gud og det syndige (feilbarlige) mennesket gjør at han nærmest presser 

Vejleå kirke inn i dette tankesettet, men uten å lykkes.  

Det synes også som om han er opptatt av å gi glassmosaikkenes motiver allméngyldig verdi 

(som de selvfølgelig også har) ved å tillegge dem nesten bare mytologisk betydning, spesielt 

gjelder dette Lazarusmotivet. Dette virker underlig, og dessuten simpelthen feil. 

Jeg vil i tillegg nevne bruken av Kierkegaard som referanse. Også denne virker anstrengt, 

ikke minst fordi de valgte tekster ikke synes å passe.205 Macmillan fokuserer på Abraham og 

det som må være Kierkegaards kommentar til 1 Mos 22, der Gud setter Abraham på prøve 

ved å befale ham å ofre Isak. Verken fokuset på Abraham eller Kierkegaards tolkning kan sies 

å ha særlig mye å gjøre med Vejleås kirkerom, kunstneren, kunsten eller den teologiske 

tilnærmingen, - Kierkegaard var langt mer opptatt av motsetning enn syntese, og hadde 

dessuten ikonoklastiske tilbøyeligheter. Han ligger derfor nær opptil den dialektiske 

teologien, og relativt langt fra Brandes.  

																																																								
202 Macmillan: ”Brudt lys, en regnbuekirke”, 24 
203 Lund: Vejleå kirke, 1 
204 Macmillan: ”Brudt lys, en regnbuekirke” , 16 nederst 
205 Macmillan: ”Brudt lys, en regnbuekirke” , 20 
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Macmillan fortolker etter min oppfatning ikke kirken som den fremstår, og heller ikke 

kunsten i og for seg og i sin faktiske kontekst. Hans fortolkning er i tillegg preget av 

manglende eller svak vektlegging av kristendommens mest sentrale tema, inkarnasjonen, 

lidelsen, korsfestelse og oppstandelse; oppstandelsen behandler han overhodet ikke. Dette 

gjør at han ’bommer’, for Vejleås utsmykking dreier seg nettopp om kristendommens kjerne.  

Pia Skogemann  

Skogemann har en langt mer stillferdig tilnærming. Hun har fulgt Brandes’ arbeid med 

glassmosaikkene, og levd med de ferdige verkene over tid. Hun er opptatt av hvordan disse 

påvirkes av årets gang, av været og døgnets rytmer, og ikke minst hvordan de fungerer under 

gudstjenesten, når sollyset kommer inn gjennom det østre vindu, farges og treffer både 

menighet og kirkerommets vegger.206  Hun ser sammenhengen mellom glassmosaikkene og 

rommet, og betrakter mosaikkene både som gruppe og som enkeltstående motiv.  

Hennes forståelse er reflektert, engasjert, og forankret i egen livserfaring, psykologisk innsikt 

og en fortrolighet med kristendommens innhold.  

Ettore Rocca  

I sin artikkel ”Kunst, arkitektur og tro”207 reiser Ettore Rocca et viktig spørsmål: Hvordan kan 

det ha seg at Vejleås kirkerom gi en fornemmelse av ”favnende og varm fryd” når alle  

glassmosaikkenes motiv dreier seg om lidelse og død? På tross av at uttrykket ”favnende og 

varm fryd” synes å være i overkant overstrømmende og ’happy’, vil jeg allikevel si at 

kirkerommet gir meg en positiv følelse, en slags meningsfull balanse, det gir meg mulighet til 

å være åpen og gir meg styrke til å forholde meg til utsmykkingens tema. Så spørsmålet er 

valid, og det er også allméngyldig: Hvordan og hvorfor kan det kunstneriske uttrykket hjelpe 

oss å tåle kunstens innhold? Det er nok ikke mulig, ei eller ønskelig, å komme frem til et 

entydig og enkelt svar på dette spørsmålet, men det er rimelig å anta at det i dette tilfelle vil 

ha noe å gjøre med Brandes’ egen bearbeidelse av stoffet, hvordan lidelsen er fremstilt, om 

den oppleves som del av en helhet, hvilken karakter rommet har og hvordan dette virker 

sammen. Både utsmykkingens og rommets uttrykk er en fortolkning, og denne formidler 

resultatet av et omfattende arbeid og en stor grad av erkjennelse. Og kanskje er det dette som 

bidrar i vår egen prosess og som forbausende nok ’løfter’ oss.  

																																																								
206 Skogemann: ”Vejleå kirkes glasmalerier”, 49 
207 Rocca: ”Kunst, arkitektur og tro”, 223 
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Rocca finner det nødvendig å drøfte fremstillingen av lidelse, altså om den er mulig eller 

ønskelig, og om den er akseptabel i kristen sammenheng. Også han tar utgangspunkt i 

Kierkegaard,208 uten egentlig å forklare hvorfor han er relevant for forståelsen av 

glassmosaikkene. Riktignok behandler Kierkegaard forholdet mellom kunsten og lidelsen, 

men påstanden om kunstens manglende evne til å fremstille lidelse forkommer meg å være 

uriktig, - og nettopp Brandes’ kunst er eksempel på dette. At Kierkegaard mener at 

fremstilling av lidelse er en løgn, et bedrag, og underlegen vår egen imaginasjons evne til å 

gjøre lidelsen ”fuldkomnere end Virkelighedens Lidelse”,209 sier kanskje mest om 

Kierkegaards mangel på empati og evne til deltagelse. Brandes utsmykking av Vejleå viser 

tilfulle at tap, smerte, lidelse og død kan fremstilles og formidles sannferdig. Selvfølgelig er 

dette krevende, få klarer å gjøre det på en god måte, men her har han klart å ikke bare 

formidle noe av lidelsens natur, men også utvide og nyansere vår forståelse av den.  

Kirkerommet beskrives så, og vekten legges på det brutte lysets varme og glade farger,210 og 

at disse beskriver og nærmest utgjør lidelsens forvandling eller transformasjon: Rocca sier at 

”Lidelsesberetningene bliver brudt og spaltet i en mangfoldighed af varme følelser, 

dominered av glæde og åbenhed”,211 - dette er vel å ta veldig hardt i. Kan noe av denne 

opplevelsen vi har i rommet og av rommet komme av utsmykkingens karakter og kvalitet? Og 

kan det være at glassmosaikkene handler om mer enn ’bare’ lidelse? Altså både inkarnasjon, 

lidelse, død og dessuten oppstandelse? Jeg tenker at opplevelsen av rommets letthet kan ha 

noe å gjøre med selve bearbeidelsesgraden i det kunstneriske uttrykket: fremstillingen gjør 

lidelsen som tilstand tilgjengelig for meg, men uten at jeg alene må bære den. 

5.4.2 Lyset 
At lyset er sentralt i opplevelse og fortolkning av Vejleås kirkerom er alle overens om, og 

dette blir overveldende tydelig ved besøk i kirken. I Vejleå er forholdet til ’naturlig’ natur 

avgrenset til møte med og behandling av lys. Her er ingen knauser som kommer opp gjennom 

gulvet, ingen vinduer med utsikt til vegetasjon eller vann, - kirkens omgivelser gir begrenset 

mulighet til dette, (og det var vel heller ikke en slik kirke man ønsket). Også av denne grunn 

spiller lys og -behandling en avgjørende rolle, ikke minst sett fra et skapelsesteologisk ståsted. 

Lyset har vært bestemmende i arbeidet med rom og utsmykning, dette understrekes av 

Brandes’ valg av tittel på boken om Vejleå kirke; han kaller den jo Lysets handlinger.  
																																																								
208 Rocca: ”Kunst, arkitektur og tro”, 224 
209 Rocca: ”Kunst, arkitektur og tro”, 224 
210 Rocca: ”Kunst, arkitektur og tro”, 229 
211 Rocca: ”Kunst, arkitektur og tro”, 229 
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Mørke og lys 

Med valget av denne tittelen styrker Brandes forbindelsene til både GT og NT, og han trekker 

også en linje til gotikken og høymiddelalderen, der lyset var det sentrale, ikke minst i 

arkitekturen.212 Bibeltekstene, for eksempel 1 Mos 1:3-4 og Joh 8:12, sier at lyset er fra Gud 

og lyset er Kristus.213 Det er blitt påpekt214 at uttrykket ’lysets handlinger’ er motsatsen til 

uttrykket ’mørkets gjerninger’.215 Dette kan gi et overordnet teologisk premiss eller ramme 

for tolkningen, - lyset forklares og forsterkes i kontrast til mørket. Det kan også tolkes som at 

lyset kommer utenfra og ovenfra, inn i vårt mørke, og opplyser oss.  

Brutt lys 

Når lyset blir farget av glassmaleriene kan dette altså forstås som at Guds lys brytes eller 

differensieres når det møter vår verdens materialitet, og Macmillan sammenligner 

glassmosaikkene og kirken med et prisme som bryter det naturlige lyset.216  

Det er allikevel ikke nødvendigvis slik at det skal skilles mellom himmellys og det fargede 

lyset på denne måten, hvis dette innebærer at man lar det hvite lyset være bilde på den 

perfekte, abstrakte og fullkomne Gud, mens det fargede lyset blir gjort til symbol for det 

ufullkomne, konkrete og imperfekte. For Brandes kaller jo disse fargene for ’lysets 

handlinger’, han sier at ”Farverne i ruderne, men ikke minst i deres genskær på væggene, blev 

(til) lysets handlinger og lidelser via det gennomstrømmende lys.”217  

Svein Aage Christoffersen kommenterer både Brandes og Macmillan i sin artikkel Nature in 

Christian Art. The Experience of time and space in the work of K.E.Løgstrup and in Vejleå 

Church. Hans oppfatning og forutsetning er at lys er konkret, det er ikke (bare) et symbol: 

Lyset er naturens grunnlag og viktigste uttrykk, og det blir galt å definere det hvite lyset som 

en referanse til en abstrakt Gud, det er heller slik at Gud kan finnes i det konkrete, i 

fargespillet.218  

																																																								
212 Mikael Holmberg: ”Svart – bedre enn sitt rykte” i Sirkel – teknisk kunstmagasin, 3/2015, 9  
213 1 Mos 1:3-4: ” 3 Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys.  4 Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset 
fra mørket.” og Joh 8:12: “Igjen talte Jesus til folket og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke 
vandre i mørket, men ha livets lys.”  
214 av Eva Lange Hafstad 
215 ref. f.eks Jes 29:15:: ”Ve dem som søker ned i dypet, bort fra Herren, for å skjule sin plan! I mørket skjer 
gjerningene deres. De sier: «Hvem ser oss? Hvem vet om oss?» og Rom 13:12: :”Natten er snart slutt, og dagen 
er nær. La oss derfor legge bort mørkets gjerninger og kle oss i lysets rustning” 
216 Macmillan: ”Brudt lys, en regnbuekirke”, 10 
217 Brandes: Lysets handlinger, 235 
218 Svein Aage Christoffersen: The Experience of time and space in the work of K.E.Løgstrup and in Vejleå 
Church Ikke datert, tilgjengelig på Fronter, november 2013, 14 
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Selv om jeg deler Christoffersens syn på natur og lys, er det etter min mening lite fruktbart å  

tilkjenne Gud den ene eller den andre typen lys, dvs. å si at Gud finnes i eller er representert 

av hvitt lys fremfor farget, eller omvendt,219 så lenge vi beveger oss på et konkret eller direkte 

nivå: Guds lys, himmellyset, naturens lys kommer i alle regnbuens farger når det brytes, og vi 

oppfatter det som hvitt når det er samlet.  

Fire typer lys 

Lys kan deles inn i flere typer, ved siden av hvitt og farget kan nevnes direkte og indirekte 

eller reflektert, og kunstig og naturlig. Samtidig kan lys oppleves og forstås både konkret og 

symbolsk eller representerende, skjer dette samtidig åpnes et interessant tolkningsrom. Og 

dette blir enn mer innholdsrikt når flere av lysets kjennetegn inkluderes, som styrke eller 

retning.   

I Vejleås kirkerom finnes det fire typer lys, tre av dem varianter av naturlig lys, i tillegg til 

den elektriske kunstige belysningen: Absiden, der alteret står, opplyses av det rene 

himmellyset, mens resten av rommet har en slags dus, ganske varm lyskvalitet, delvis et 

resultat av lysinnfall gjennom alle glassmosaikkene. Disse lager også tydelige fargeflekker på 

gulv og vegger som skifter og flytter seg i takt med solens gang.  I tillegg kommer altså det 

mest kraftfulle og virkningsfulle lyset, det som faller gjennom den øvre delen av 

glassmosaikken over alteret: oppstandelsens lys. Ifølge Brandes selv blir lyset til en 

åpenbaring eller til oppstandelse.220 

På et symbolsk plan er det nærliggende å forstå det brutte, fargede lyset som bilde på 

inkarnasjonen og menneskelivet, mens det rene, hvite lyset, himmellyset er symbol på Gud, 

og sollyset er Kristi åpenbaring og oppstandelse. Det fargede lyset står i kontrast til 

himmellyset som tas inn og ned gjennom absidens overlys, dette har en ganske særegen 

kvalitet og oppleves veldig forskjellig fra det fargede; himmellyset er ikke farget, ikke kaldt, 

ikke varmt, det føles rent.221  

Værets innflytelse 

Samtidig er det ikke slik at forholdet mellom himmellys og farget lys er gitt og uforanderlig, 

lyskvalitetene er ikke permanente. De endrer seg gjennom døgnet, i løpet av året og ikke 

minst med værforholdene: Det skjer noe interessant på dager med skiftende skydekke, (og 

dem er det jo mange av), da kan det virke som at både lyset fra den oppstandne Kristus og 
																																																								
219 Christoffersen: The Experience of time and space in the work of K.E.Løgstrup and in Vejleå Church, 15 
220 Brandes: Lysets handlinger, 235 
221 se forsidebilde 
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Guds lys fluktuerer, det kommer og går, blir sterkere og svakere, fjerner eller nærmer seg. 

Dette gjelder både lyset som faller inn gjennom glassmosaikkene og himmellyset som treffer 

absidens halvsirkel, og selv om lyskvalitetene er helt ulike, samvarierer de i styrke.  

Det er ikke usannsynlig at himmellyset virker sterkest i overskyet vær eller tussmørke.222 

Manglende oppmerksomhet 

Hos flere av bokens bidragsytere savner jeg oppmerksomhet rundt og vurderinger av 

forholdet mellom de ulike typene lys, - det er liten tvil om at tilstedeværelsen av både 

himmellys, farget lys og direkte sollys er villet og lagt tilrette for, og at de bærer teologisk 

mening. Hos Macmillan er ikke engang det jeg kaller oppstandelsens lys nevnt , - dette kan 

bero på forfatteren ikke har vært i rommet på riktig tidspunkt, og/eller at han ikke er 

komfortabel med tema. 

 

5.4.3 Rommets karakter og kvaliteter 
For å tydeliggjøre et hus eller et roms egenart er det ofte hensiktsmessig å se det i forhold 

andre og beslektede prosjekter. I dette tilfelle kan man sammenligne Vejleås kirkerom med 

Giacomettirommet på Louisiana, - samme arkitekt, offentlige rom, relativt ukomplisert 

funksjonsmessig, samme materialer, liknende detaljering, relativt stor takhøyde, men 

rommene har helt ulik ’flavour’. Dette har sannsynligvis å gjøre med at forbindelsen og 

forholdet til verden utenfor er ulik: Kirkerommet er orientert vertikalt, mot himmelen, mens 

Giacomettirommet er orientert ned og ut, horisontalt. Her er det mennesket (Giacomettis 

skulpturer) og forholdet til naturen som er tema. Lyset er behandlet forskjellig i de to 

rommene, på Louisiana er den ene kortvegg av glass, og utsikt til trær og vann: her er det ro 

og balanse, og lyset er grønt (i sommerhalvåret). I Vejleå oppleves lyset både som svært 

aktivt, når det kommer inn gjennom glassmosaikkene, og helt rolig, når himmellyset faller på 

absidens buede vegg.  

I avsnittet 4.1.4 ’Sakralitet i praksis’ omtales de kriterier som må oppfylles for at kirkerom 

skal kunne fungere sakralt. De viktigste kravene er at rommet må være definert, avgrenset og 

omsluttende, og det må være sentrert og helst symmetrisk. Romform, takhøyde og -form er 

avgjørende; er rommet høyere enn det er bredt gir dette en retning oppover, mens flate tak bør 

unngås, de lukker rommet mot himmelen. Og kanskje viktigst, lyset må behandles med stor 

omtanke, blir dette feil hjelper det ikke hvor bra resten er. 

																																																								
222 dette fikk jeg dessverre ikke undersøkt. 
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Vejleås kirkerom oppfyller de fleste av disse kriteriene på en tydelig og overbevisende måte, 

det eneste man kan stille spørsmålstegn ved er om rommet er høyt nok. Rommet er både klart 

definert, avgrenset og omsluttende, men takkonstruksjonen kan oppleves som litt for nær og 

litt for tung. Og endelig, lysbehandlingen i Vejleå er som vi har sett av overordentlig høy 

kvalitet, både arkitektonisk, kunstnerisk og teologisk.   

Kunst er viktig i og for begge rom og bidrar til opplevelser av det Dorthe Jørgensen kaller 

merverdi, allikevel er rommene forbausende forskjellige: Vejleås kirkerom oppleves definitivt 

som sakralt, mens Giacomettirommet har få eller ingen ambisjoner om å tilrettelegge for 

Gudsmøtet, selv om det absolutt har transcendente kvaliteter. Forskjellen kan bl.a. komme av 

at Vejleås kirkerom har en kristen identitet, og skiller seg her fra Giacomettirommet på 

Louisiana, som verken er kristent eller sakralt.  

Til sammen illustrerer disse to rommene i Vejleå kirke og på Louisiana forskjeller og likheter 

mellom sakralitet og transcendens. 

  

5.4.4 Kunstens plassering og betydning 
Plassering har betydning, dette er grunnleggende for all fortolkning av arkitektur og kunst.  

I Vejleå kirke er vinduenes plassering svært viktig, den er premiss for opplevelsen av rommet 

og kunsten, og gir også referanser både til de tidligste basilikakirkene, og til gotikkens 

glassmalerier. Utsmykkingens motiver og deres innbyrdes posisjon forteller om hva som er 

sentralt, og hva som kan oppfattes som en utdypning eller en kommentar, - i en kirke er det 

som er plassert på østveggen, (eller på alterveggen dersom kirken ikke følger den klassiske 

øst/vest orienteringen) alltid viktigst.  

Motivene og grupperingen av dem er selvfølgelig også betydningsfulle; utvalget forteller 

hvilke bibelske tema som inngår i bearbeidelse og fortolkning, mens deres relative plassering 

viser innbyrdes vekting. Sammen bidrar de til å uttrykke og formidle menighetens og 

kunstnerens teologiske ståsted og fortolkning. 

Ved siden av verkenes tema og motiv, vil rekkefølgen de oppfattes i, og ikke minst 

tilgjengeligheten, ha betydning for opplevelse, erfaring og fortolkning av utsmykkingen som 

helhet, - det som sees først eller lettest kan oppfattes som referanse for resten av verkene.  

Ved første gangs besøk i Vejleå kirke, og deltagelse i gudstjeneste, er det glassmosaikken på 

østveggen som bokstavelig talt trer frem, det er den som er i fokus og tiltrekker seg all 

oppmerksomhet. Dette er ikke minst resultat av lysstyrke og fargevalg, og dessuten en trolig 
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helt bevisst plassering av kirken i forhold til himmelretningene. Man fornemmer at de andre 

glassmosaikkene er der, bl.a. fordi det faller farget lys på gulv, vegger og menighet, men de 

blir på en måte ’overdøvet’ av korsfestelse/oppstandelsesmotivet.  

Jeg vil tro at de andre glassmosaikkene blir tydeligere etter hvert, avhengig av den enkeltes 

familiaritet med rommet, og posisjon (altså hvor man sitter eller hvor man beveger seg i 

rommet), av været, og av tidspunkt på året og døgnet. Men det er utvilsomt østveggens 

glassmosaikk som er viktigst, den er referanse og konklusjon, på grunn av sin plassering, sin 

utforming og sin effekt, og ikke minst sitt tema - den formidler at inkarnasjon, lidelse, død og  

oppstandelse, og håp223 er kristendommens mest sentrale tema. Når innholdet i de andre 

mosaikkene skal analyseres og fortolkes må dette være basis og ramme.  

Og i Vejleås kirkerom blir det også tydelig at det i stor grad er rommets kunst og hellige ting 

som forteller at dette er et kristent sted: det er utsmykkingen som formidler (et utvalg av) den 

kristne fortellingens innhold.  

Glassmosaikkenes felles tematikk: traumer, offer og lidelse.  

Fellestema for glassmosaikkene synes å være traumer, offer og lidelse, og i hvert av motivene 

belyses disse fra ulik vinkel og ståsted. Motivene omhandler og uttrykker sentrale 

menneskelige følelser, reaksjoner og utfordringer, disse er en del av og kanskje utgangspunkt 

for de kristne fortellingene: Fremstillingen av Isaks ofring dreier seg om lydighet, svik, offer, 

makt og avmakt, og også Job er et offer, utsatt for urettferdighet og uhell, han lider.  

Historien om Kain og Abel handler om sjalusi, svik, offer og død. I Brandes’ utgave av 

Lazarushendelsen er angsten det mest fremtredende, mens Getsemane igjen handler om 

lidelse, svik og offer. Mosaikken over alteret, Jesu korsfestelse og oppstandelse, omfatter 

offer, tap, smerte og lidelse i tillegg til oppstandelsen og håpet. Til sammen kan disse samles i 

to grupper eller ’clustere’, én som handler om offer, makt og avmakt, og en annen som består 

av tap, smerte og lidelse, og alle representerer traumatiske situasjoner eller hendelser. 

Traumer 

Alle glassmosaikkene omhandler altså store og alvorlige traumer: Sykdom, uår, natur-

katastrofer som ødelegger livsgrunnlag og –muligheter, sjalusi og hat som resulterer i drap, 

offer som blir påført ubotelig skade. Dessverre er intet av dette er ukjent eller uvanlig, slike 

hendelser er del av livene våre, både de vi selv er ansvarlige for, og de som blir oss påført.  

																																																								
223  Ref. tornekronefugleredet nederst til høyre på mosaikken over alteret. 
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Offer 

Begrepet offer må her nyanseres: Offer i gammeltestamentlig og jødisk forstand er ikke og 

betyr ikke nødvendigvis det samme som offer i nytestamentlig og kristen sammenheng. 

Ulikhetene dreier seg både om hva som ofres, hvorfor det ofres, til hvem det ofres og hvem 

som ofrer. Litt unyansert kan man si at det i GT handler om at menneskene ofrer noe 

verdifullt, og noe annet enn dem selv (gjerne noe levende), som blidgjøring eller i 

takknemlighet eller respekt, til Gud. I NT handler det om å ofre seg selv for andre. 

Denne forskjellen blir tydelig når de ulike former for offer sees i forhold til makt og avmakt: 

Ofrer man seg selv har man fremdeles en form for makt fordi man har en viss innflytelse på 

egen skjebne. Blir man derimot ofret, er avmakt og derfor også håpløshet eksistensens 

viktigste bestanddeler, for uten mulighet til å påvirke eget liv kan man ikke selv skape 

endring.  

Lidelse og livsmot 

Lidelse står sentralt i den kunstneriske utsmykkingen i Vejleå kirke, som den gjør i 

kristendommen. Både glassmosaikkene, de keramiske hodene og de hellige tingene, især 

krusifikset, uttrykker tap, smerte, svik og offer, og dessuten lidelse, resultatet av erkjennelse 

og refleksjon.  

Lidelse innebærer og krever arbeid med traumene for å finne andre og bedre måter å håndtere 

livets vanskelige sider på. I denne endringen er det rom for håp, - lidelsen muliggjør håpet, og 

kan derfor også gi grunnlag for fornyet livsmot.224  

Ubesvarte spørsmål 

Hvert motiv presenterer viktige spørsmål, eller problemstillinger, som ikke nødvendigvis blir 

besvart i Bibelen, eller i dette tilfelle av Brandes. Til alle tider har lærd og lek forsøkt å finne 

tilfredsstillende og utfyllende svar uten å lykkes, allikevel må vi prøve å svare. 

Spørsmålene som kan stilles spenner vidt, under følger et knippe av dem: 

Hvorfor påla Gud Abraham å ofre Isak? Hvorfor aksepterer Abraham dette påbudet? Og 

hvorfor stopper så Gud det hele? Hvorfor ble det gode og rettferdige mennesket Job rammet 

av så mye vondt, hvorfor lot Gud dette skje? Hvorfor bestemte Gud at Kain ikke skulle 

drepes, hvorfor beskytter Gud ham? Hvorfor vekket Jesus Lazarus opp fra de døde? Og 

hvorfor akkurat Lazarus? (Og hvorfor fremstiller Brandes ham så angstfylt?) 

																																																								
224 se også kap. 6.2.2 om lidelse 
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Hvorfor lot Jesus seg forråde? Hvorfor flyktet han ikke? Og hvorfor lot Jesus seg korsfeste? 

Mangelen på ’ferdigtygde’ svar på disse fundamentale spørsmålene gjør at historiene kan 

forstås som uferdige, de er ikke fullstendige objekter som er seg selv nok. De trenger, eller til 

og med krever, deltagelse, - og dette kan bidra til at vi som betraktere blir dratt inn i noe som 

synes å være en pågående prosess der vi selv innehar en viktig oppgave og rolle som 

bidragsytere. Samtidig kan det være at noen spørsmål kan besvares ved å arbeide med to eller 

flere samtidig, og noen svar er mer grunnleggende enn andre,  - som at tro på nødvendigheten 

av Jesu korsfestelse og død kan danne utgangspunkt for en begrunnelse for hvorfor Jesus ikke 

flyktet fra Getsemane. 

 

5.4.5 Kirkerommets teologi  
Grunnleggende elementer i kirkerommets samlede teologiske fundament og fortolkning 

kommer altså til uttrykk i utsmykkingen, især gjelder dette de store glassmosaikkene. På 

grunn av at hus, rom og utsmykking i dette tilfelle har fått utvikle seg i fellesskap og gjennom 

et aktivt samarbeid, er det dessuten rimelig å gå ut fra at kunstens tematikk representerer og er 

sammenfallende med totalitetens. 

I tillegg til det som kan leses ut av glassmosaikkene, både hver for seg og sammen, kommer 

sterke og viktige tema som avtegner seg når rommet og kunsten sees under ett: Det ene dreier 

seg om korsfestelse og oppstandelse, det andre om inkarnasjon og åpenbaring. Jeg vil derfor 

kommentere disse, og til slutt så si noe om kirkerommets viktigste område, østveggen, som 

fungerer som et slags konsentrat av rommet som helhet. 

Korsfestelsen og oppstandelsen 

Troen på Guds inkarnasjon, lidelse, korsfestelse og oppstandelse utgjør kristendommens 

absolutte kjerne og fundament. Korsfestelsens sentrale betydning skiller kristendommen fra 

andre religioner, og troen på at Gud valgte å gjennomgå dette for menneskenes skyld gjør 

kristendommen unik. 

At Kristi liv, død og oppstandelse er basis, senter og ramme for kristen tro kommer bl.a. til 

syne i kirkerommets mange fremstillinger av Jesus, fremstillinger som uttrykker ulike 

aspekter ved ham, hans liv og hans virke: hodene og den hengende figuren i mellomsonen, 

krusifikset på alteret og lysgloben på menneskenes nivå, og Getsemane, korsfestelsen og 

oppstandelse aller øverst. 
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Behandlingen av lyset og utformingen av glassmosaikken over alteret formidler at 

oppstandelsen utgjør kristendommens essens, at oppstandelse og korsfestelse henger uløselig 

sammen og at Kristi korsfestelse er helliggjort. Korset og korsfestelsen er direkte forbundet 

med Jesus, og er plassert i alle kirkens soner. 

Inkarnasjon og åpenbaring 

I kapittel 2.1.3 tydeliggjøres motsetningen mellom åpenbaringsteologi og skapelsesteologi, 

der den førstnevnte har som premiss at åpenbaring nødvendigvis og bare dreier seg om det 

Rowan Williams kaller ”an otherwordly agent providing otherwise inaccessible 

information”.225 Men i kristen sammenheng er det faktisk slik at åpenbaringen begynner med  

en konkret, materiell hendelse, den begynner med en kropp: Jesu kropp. Denne kroppen er 

først levende, aktiv, kommuniserende, så hjelpeløs og lidende, så død, - og så er den 

forsvunnet, men samtidig opplevd som tilstede i ulike sammenhenger og på ulikt vis, dvs. 

som (del av) menigheten, som brødet og vinen, og i forkynnelsen og lærdommen som tar 

utgangspunkt i historiene om den levende kroppen.226  

Med dette som basis kan Vejleås kirkerom og utsmykking sies å ha en åpenbaringsdimensjon 

i kraft av sin konkrete og materielle tilstedeværelse, dvs. ved sin utforming, og utvalg og 

fortolkning av spesifikke motiv. Vejleå gir rom for menighet og liturgi, og ved hjelp av 

utsmykking og de hellige tingene formidles hele forløpet: Jesus levende, lidende, døende, død 

og oppstanden, og så ’reinkarnert’. Dette uttrykkes gjennom det man kan kalle Kristi ulike 

aspekter, altså Jesus som offer og seierherre, helt menneske og helt Gud, død og oppstanden. 

’Altertavlen’ 

Kirkerommet i Vejleå er et overordentlig godt eksempel på en villet syntese mellom 

arkitektur, kunst (inklusive musikk) og liturgi, og på hvor kraftfull en slik helhet kan være. 

Spesielt sterk er den samlede virkningen av apsiden, alterpodiet og glassmosaikken i 

østgavlen: sitter man på en benkerad under gudstjenesten fungerer hele østveggen som 

altertavle: alterpodiet med alter, alterring og krusifiks, absidens vegg med himmellyset, 

glassmosaikken øverst, - og presten og nattverdsmottagere. Denne kjempestore altertavlen 

fungerer mer som en hendelse enn som noe statisk, her er variasjon, bevegelse og dessuten 

lyd, - musikken er en vesentlig del av opplevelsen.  

																																																								
225 Rowan Williams: The Edge of Words, God and the Habits of Language, (London:Bloomsbury 2014), 176 
226 Williams: The Edge of Words, God and the Habits of Language, 176 
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Under gudstjenesten oppstår en slags sirkulær bevegelse når lyset først treffer med stor styrke 

for så å trekke oss mot alteret og opp. Lyset er så kraftfullt at vi kan bli slått i bakken eller 

dyttet bakover om ikke musikken ’holder imot’. For en deltager er resultatet av samvirket 

mellom rommet som sådan, lyset, utsmykkingen og musikken nesten voldsomt idet dette 

åpner for en opplevelse av kristendommens mest sentrale elementer: inkarnasjon, offer, 

korsfestelse og oppstandelse.  

I fortolkning av alterveggen som helhet er især lyset viktig, ikke minst fordi det kommer til 

oss både som himmellys og gjennom korsfestelses- og oppstandelsesmosaikken, og fordi det 

varierer i styrke og kvalitet. Guds lys, himmellyset, blir vist oss ved hjelp av den høye hvite 

buede veggen rundt alteret. Dette lyset er alltid tilstedeværende, ikke kalt, ikke varmt, men 

rent, lyskvaliteten er den samme selv om styrkegraden kan forandre seg. Oppstandelsens lys 

derimot, er aktivt, bevegende, kraftig og kraftfullt, men også ujevnt, det kommer og går. Dette 

kan forstås som at Guds lys alltid er tilstedeværende, men at det er gjennom Kristi 

korsfestelse og oppstandelse vi (plutselig) kan bli løftet opp. Og dersom Guds lys, det vi kan 

se på absidens vegg, defineres som mest tilhørende mellomrommet mellom jord og himmel, 

åpnes det for å gjøre Kristi korsfestelse og oppstandelse til overordnet eller ’mest himmelsk’, 

samtidig som at Gud kan forstås som konstant og nær oss.  

 

5.5 Tro og livstolkning i Vejleå kirke 
Her vil jeg ta utgangspunkt i opplevelsen av hvordan akkurat dette kirkerommet og denne 

utsmykkingen fungerer i forhold til tro og livstolkning, i neste kapittel vil jeg redegjøre for 

trosbegrepet også livstolkning på et mer generelt grunnlag. 

 

5.5.1 Troens vilkår 
Kirkerom oppleves ulikt avhengig av hva som foregår, og hvilken rolle eller posisjon man 

selv inntar. Et besøk i en tom kirke gir en annen opplevelse enn deltagelse i gudstjeneste, og 

ofte kan disse være vesensforskjellige. I Vejleå er de overlappende, de er av samme sorten 

selv om tyngdepunktet forflyttes fra ro til ’action’. Det er stemningen som er den samme, 

atmosfæren, og den er som den skal være; rommet er rolig, luftig, lyst, i balanse. Her er det 

tyngde nok til å tåle ’lysets handlinger’ og plass nok til å romme dem. Vejleås kirkerom er 

med andre ord sakralt, og gir derfor troen rom, støtte og utviklingsmulighet.  

 



	98	

Liturgi og musikk 

Gudstjenestens liturgi er og gir uttrykk for tro, og er samtidig noe som styrker den, og Vejleås 

kirkerom fungerer godt som ramme. Rommet har dessuten en god akustikk, og siden 

musikken har en viktig rolle i gudstjenesten er dette avgjørende for at helheten skal kunne 

fungere som den gjør, - uten orgel og kor er sannsynligheten for at vi vil bli grepet og løftet 

mindre. Musikken, når den fungerer, kan oppleves som en av menneskenes muligheter for å 

kommunisere med Gud, et ’gudssamtalespråk’. Slik er det i Vejleå kirke, der både orgel og 

kor av god kvalitet, koret lyder som om de synger i en stor gotisk katedral, og lyden er ren på 

samme måte som himmellyset i absiden er rent. Musikken fyller rommet, holder oss og løfter 

oss, og blir på en måte vårt svar på oppstandelsens lys.  

Innhold 

Kirken og kirkerommet er tydelig kristne, og som vi har sett gir den omfattende og 

gjennomarbeidete utsmykkingen form, uttrykk og innhold til troen. Mulighet for et spekter av  

synsvinkler og ståsteder resulterer i omfattende stoff til ettertanke og refleksjon. 

 

5.5.2 Livstolkningens innhold og uttrykk 
Utsmykkingen i Vejleå inneholder som vist sentrale kristne og kristologiske tema: tap, 

smerte, lidelse, korsfestelse, død, oppstandelse og håp. Samtidig er smerten gjenkjennbar for 

alle mennesker, og her er den behandlet slik at vi kan se den som del av en historie, et forløp, 

- av livet. Den er også satt inn i ulike sammenhenger, dette vil kunne være til hjelp ikke bare 

for en person som mangler ord, men for oss alle, fordi den kunnskap og innsikt som kunsten 

formidler kan danne grunnlag for utvikling og nyansering av bilder, begreper og språk. Og 

når kunstens formspråk og uttrykk åpner for og bidrar til ulike tolkninger utvides muligheten 

for den enkeltes opplevelse av sammenhengen mellom det allmenne og det personlige. 

Utsmykkingen i kirkerommet uttrykker også en kristendom som er inkluderende, som bygger 

på erkjennelsen av samtidighet og sammenheng mellom smerte og glede, lidelse og 

skjønnhet, klage og takk. Denne oppfatningen er i sin natur syntetisk og ikke analytisk, dvs. 

mer opptatt av å binde sammen enn å dele opp (altså både/og heller enn enten/eller). Er dette 

trosinnholdet en del av livstolkningen kan det bidra til at den enkelte klarer å forholde seg til 

egen og andres smerte, at smerten blir bærbar. Han eller hun vil da ha større mulighet til å bli 

et lidende menneske, og dermed også evne å glede seg over livet. 
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5.5.3 Helheten 
I Vejleås kirkerom kan altså troen finne sted, og den får støtte, handlingsmuligheter og språk. 

Samtidig uttrykker utsmykkingen kristendommens viktigste tema og gjør troens innhold mer 

konkret. Kirkerommet og kunsten gjør lysets handlinger synlige for oss alle, og slik blir det 

lettere å tro inne i kirkerommet enn utenfor. 

Kunsten i kirkerommet gir samtidig vesentlige bidrag til en kristen livstolkning, og gjennom 

utsmykkingen styrker og former tro og livstolkning hverandre. Begge forsterkes dessuten av 

rommet selv, fordi Vejleås arkitektur og utsmykking i så høy grad påvirker hverandre positivt, 

og fungerer som to sider av samme sak.  
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6 Kirkerom, tro, livstolkning, utsmykking 
Oppgavens problemstilling dreier seg om hvilken betydning kirkerommet og dets utsmykking 

har for tro og livstolkning. Jeg vil ta utgangspunkt i hva tro og livstolkning betyr, innebærer 

og krever, og først behandle tro, troens modi og forholdet mellom tro og kirkerom. Deretter 

drøftes utsmykkingens bidrag til kristen livstolkning, her brukes forholdet mellom traumer, 

lidelse og kristendom som eksempel. 

 

6.1 Kirkerom og tro 
I dette avsnittet vil jeg redegjøre for trosbegrepet og troens virkemåter, deretter drøfte troens 

ulike modi, og dessuten identifisere hvilke aspekter av kirkerommet som er viktigst for hver 

av dem, altså hvilke egenskaper kirkerommet må ha for at troen skal ’finne sted’. 

 

6.1.1 Tro 
Begrepet tro brukes i flere ulike sammenhenger, og ordet kan skifte valør og betydning 

avhengig av situasjon. Man kan si at det betyr helt forskjellige ting avhengig av hvem som 

bruker det og i hvilken kontekst, begrepet anvendes i religiøs sammenheng, i filosofi og i 

dagligtale. I filosofisk kontekst, og ofte i dagligtalen, brukes tro i (minst) to innbyrdes 

uforenlige betydninger: på den ene siden forstått som en svakere grad av viten, på den andre 

siden kan tro og viten oppfattes som gjensidig utelukkende, - her kan man ikke tro og vite 

samme ting. I det første tilfelle er tro knyttet til sannsynlighetsbegrepet, mens viten er knyttet 

til sannhetsbegrepet. I det andre tilfelle har tro sin plass der hvor viten ikke kan oppnås. 

Dersom sannhet defineres som faktuell viten, altså bare som fakta som kan bekreftes 

vitenskapelig, er dette et reduktivt begrep, og det mangler plass for et religiøst trosbegrep der 

tro kan forstås som visshet, som det kan reflekteres filosofisk over, men ikke føres 

vitenskapelig bevis for.227 Religiøs tro forstås allikevel ofte på sistnevnte måte, uavhengig av 

hvorvidt man mener troens innhold er sant eller ikke. 

Religiøs og kristen tro dreier seg om det transcendente, og om egen transcendensopplevelse 

og –erfaring, den er nødvendig for å nærme seg, møte og kjenne den transcendente Gud, den 

kristne og jødiske troens objekt.228   

																																																								
227 Dorte Jørgensen: ”Hvis diciplene tier, vil stenene råbe” i Aglaias dans, (Aarhus Universitetsforlag 2008), 87 
228 Christoffersen: Transcendens and the use of Images, 6 
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Innenfor protestantisk teologi har den vanlige oppfatningen vært at tro i hovedsak kommer til 

uttrykk gjennom handlinger og holdninger, at den dreier seg om moral og mening.229  

Men tro og transcendens synes å være sammenbundet på et grunnleggende nivå, kanskje er de 

uttrykk for ulike aspekter av det samme. Det er derfor ikke nok med god moral og korrekte 

meninger for å oppnå større nærhet til Gud, troen må også være transcendensbefordrende. Å 

være troende betyr derfor å være søkende, åpen, kritisk, modig, og at det å strekke seg ut over 

sin egen grense nærmest er en kronisk tilstand. 

 

6.1.2 Troens modi 
Den religiøse troens karakter er vanskelig å definere, nettopp fordi begrepet både er flertydig i 

og for seg, og dessuten betyr ulike ting i ulike sammenheng. Derfor tror jeg det kan være 

fruktbart å ta utgangspunkt i at tro både brukes som et substantiv, om en handling og om en 

tilstand, tro er altså noe man har og noe man gjør, og troende er noe man er. 

Trosinnhold og trosgjerninger er spesifikke for den enkelte religion og retning, mens å være 

troende er en allmenn tilstand, en menneskelig tilstand, uavhengig av hvilken religion du er 

tilknyttet eller hva du tror på. De tre aspektene av tro stiller vesensforskjellige krav til kirken, 

og legger ulike føringer. I utformingen av kirkerommet vil, bør og kan ulike elementer 

vektlegges for å imøtekomme og uttrykke de ulike sidene av tro. 

 

6.1.3 Tro som tilstand og kirkerommets sakralitet 
Å være troende er basis både for å tro på noe, og for å gi denne troen uttrykk. 

Kjennetegnene på tilstanden er ikke entydig, her vil jeg trekke frem at den innebærer et 

grunnleggende og ofte imperativt behov for å finne sannhet og mening, og derfor både en 

søken utover og ut av seg selv, og innover, inn i seg selv. Til denne søken hører åpenhet 

overfor det ukjente, tro er krevende og involverer både tillit og sårbarhet, vilje og mot.  

Når kirken skal gi rom til å være troende er det derfor avgjørende at det legges til rette for at 

menneskene kan oppnå og dessuten tåle denne sorten åpenhet, ved å ’stemme’ dem og 

samtidig være beskyttende, - kirkerommet må være sakralt.  

Et sakralt kirkerom må altså inneha en spenning mellom det som roer menneskene og det som 

utfordrer, i tillegg må rommet ha kvaliteter som engasjerer, det må komme oss i møte, og 

bidra til at vi blir deltagere, ikke observatører.  

																																																								
229 Svein Aage Christoffersen: Troens estetiske dimensjon, ikke datert, tilgjengelig på Fronter oktober 2014, 2 
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Og det må også ha en egen immanent transcendens, der utforming og karakter innehar 

elementer som viser ut over rommet selv, f. eks. ved å formidle en samhørighet med en større 

helhet, eller å sammenstille og sammenholde tema på uventede måter, rommet må legge til 

rette for - og fordre – at vi overskrider egne grenser.  

Og sist, men ikke minst, det må være tydelig at det er Gudsmøtet som er rommets funksjon, 

hensikt og mål, det er dette som skiller et kirkerom fra en teatersal eller et utstillingslokale.  

	 

6.1.4 Troens handlinger og det liturgiske rommet 
Troens handlinger230 har både indre og ytre dimensjoner, og skjer på alle livets områder, store 

som små. Tro kommer til uttrykk innenfor tre ulike sfærer; den private, den lokale, dvs. i 

familien eller i menigheten, og den offentlige, dvs. ute i samfunnet, og dette skjer på noe ulik 

måte. Viktigst er bønnen, som kan være både en tilstand og en handling; en indre, innadvendt, 

solitær hendelse, eller noe felles. Tro synliggjøres i liturgi, og dessuten i handlinger som 

finner sted utenfor kirkerommet, (f.eks. Fransiskushjelpen). Romprogrammet er derfor av stor 

betydning, kirkerommet og anlegget som helhet må ha plass til og legge til rette for at de 

nødvendige funksjoner kan finne sted på ønsket vis.  

Men kirkerommets oppgaver krever mer enn et plangrep, det må være resultat av villet 

handling, lydhør overfor liturgiens vesen. Liturgi er tro uttrykt i form, struktur og handling, 

liturgisk teologi har dermed sentral og konkret betydning for kirkerommets utforming, og 

omvendt. Rommet kan formidle og underbygge, eller hindre og komplisere de liturgiske 

aktiviteter. Liturgisk teologi vil derfor være både premiss og mål for den arkitektoniske og 

kunstneriske bearbeidelse av hus og rom. I særdeleshet dreier det seg om å være opptatt av 

liturgiens mest sentrale elementer, det som kalles ’ordo’. 

Gordon Lathrop argumenterer i boken Holy Things, a Liturgical Theology for at den kristne 

ordo har sitt utspring i det han kaller ’juxtapositions in actual experience’.231 Han er opptatt 

av at kristen liturgi, og kristen tro, kom til å inneholde det man kan kalle sammenstillinger av 

to eller flere ting som (tilsynelatende) er motstridende, eller ikke har noe med hverandre å 

gjøre, - inkommensurable størrelser. Denne sammenstillingen utgjør et felles og 

grunnleggende mønster i bønnen, i troen og i liturgien; noen av de viktigste ’parene’ er 

																																																								
230 Er man strengt luthersk er alle handlinger troshandlinger dersom man tror, se Svein Aage Christoffersen: 
”Skapelsesnåde” i  Norsk Teologisk Tidsskrift, 2011, 269. Jeg anvender her troshandlinger som betegnelse på 
handlinger som personen bevisst velger å utføre på grunn av, som resultat av eller i forlengelsen av at 
vedkommende har en tro. 
231 Gordon W. Lathrop: Holy Things. A liturgical Theology. Minneapolis: Augsburg fortress 1998 (1993), 54 
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søndagen og uken, påsken og året, Ordet og bordet, bønnen som både er lovprising og klage, 

dåp og undervisning.232 Ordo er således bygget på og laget for en gjentagende nærhet til og 

behandling av troens sentrale innhold, og denne har en rituell form.  

Ritualer har stor betydning som grenseoverskridelsesredskap, de er repetitive, 

transformerende og dramatiske, og dreier seg om mer enn det vi som enkeltmenneske er 

opptatt av. Ritualenes forhold til tid og tidens gang er spesielt interessant, Rowan Williams 

påpeker at ritualer beholder form og innhold over tid, slik at det fremstår som vi utfører 

samme handling på forskjellig tidspunkt, og vi gjør dette fordi vi tror og mener at ritualets 

innhold er viktig uavhengig av tid og sted.233  

Ordo er altså i seg selv transcendensbefordrende, samtidig gis tro og troshandlinger form og 

innhold. Kirkerommet må derfor legge til rette for, prege og støtte liturgien. 

 

6.1.5 Kunst og utsmykking som uttrykk for troens innhold 
Menighetens felles trosinnhold formidles gjennom valg av symboler og tema for utsmykking 

av kirkerommet, i utforming og plassering av alter, døpefont og prekestol/lesepult, og bidrar 

også i større eller mindre grad til utforming av anlegget som helhet. Temavalget og deres 

relative vektlegging og plass uttrykker spesifikke trosmessige og teologiske syn. Gjennom 

bruken av de kristne symbolene og fremstillingen av sentrale kristne idéer og historier gjøres 

det klart at dette er en kristen kirke og hvilken konfesjon det er snakk om.234  

For alle kristne kirkerom gjelder at korset er sentralt, det må være tilstede.  

Korset er kristendommens mest potente symbol: i dette samles essensen av det 

kristendommen handler om, - Jesu lidelse, død og oppstandelse, for oss og vår frelses skyld. 

Korsets plassering og utforming i den enkelte kirke forteller om hvilke teologisk syn og 

holdninger som var rådende hos oppdragsgiver og arkitekt da kirken ble oppført og/eller 

utsmykket. Her kan forskjellene være store, f.eks mellom kors fremstilt som livets tre235 og 

kors der Jesu lidelse er intens og total.236  

 

 

																																																								
232 Lathrop: Holy Things. 55 
233 Williams: The Edge of Words, 84-85 
234 f. eks. ved fokuset på jomfru Maria i katolske kirker, ikoner i gresk-ortodokse kirker, og med mangel på 
bilder i de reformerte kirkene. 
235 se f.eks. mosaikken i apsis i St.Clemente, fra 1100-tallet 
236 se for eksempel Matthias Grünewald (1470-1528): ”Lille korsfestelse” fra 1510 
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6.2 Kirkerommets utsmykking og kristen livstolkning 
Forholdet mellom kirkerommets utsmykking og kristen livstolkning kan undersøkes ved å gå 

nærmere inn på tema som traumer og lidelse, de står sentralt i kristendommen og er samtidig 

noen av menneskenes største utfordringer, - livet har til alle tider inneholdt slike hendelser.  

Alle livstolkninger må forholde seg til det vonde og smertefulle: livstolkningen kan og skal 

være en hjelp til å finne mening og for å tåle livet, også når det nærmest er uutholdelig. 

Livstolkningens styrke og brukbarhet kan vurderes ut fra hvordan den fungerer i en slik 

sammenheng, dvs. om og hvordan den bidrar til å hjelpe traumatiserte gjennom og ut av 

avmakt, og frem til et sted som ikke lenger er håpløst. Og dersom den fungerer i slike 

krevende tilfelle, er det rimelig å anta at den også er brukelig i mer hverdagslige sammen-

henger, og at den slik er relevant for alle, uansett hvilken situasjon de måtte befinne seg i.  

En kristen livstolkning må altså inneholde innsikt som kan hjelpe oss i bearbeidelsen av 

traumer og deres konsekvenser. Spørsmålet er om kirkerommets utsmykking, som er en form 

for permanent og konkret fortolkning, kan bidra til å lære den traumatiserte å lide?  

Jeg vil i det følgende forsøke å besvare dette spørsmålet, og begynne med å gjøre rede for 

vanlige konsekvenser av og symptomer på alvorlige traumer, deretter følger en grundig 

gjennomgang av begrepet lidelse, og av lidelsesprosessen. Kapittelet avsluttes med å vise at 

kirkerommets utsmykking kan fungere som redskap i bearbeidelsen av alvorlige traumer og 

følgene av disse.  

 

6.2.1 Traumer  
Mennesker som utsettes for store traumer, fysiske og/eller psykiske, risikerer å få ødelagt sine 

liv for alltid. Tapene kan bli for mange og for alvorlige, og smertene så dype at mulighetene 

for å finne tilbake til, eller frem til, et levelig liv virker umulig. Konsekvensen blir som regel 

angst, depresjoner og ofte dissosiasjon og psykoser. Personen blir henvist til å bruke alle sine 

krefter til å overleve, og benytter ofte unngåelses- eller omgåelsesstrategier for å håndtere 

hverdagen.  

Men veien ut av dette smertefulle mørket går dessverre ikke via dissosiasjon, det nytter lite å 

rømme eller gå utenom, skal man få livet tilbake er man nødt til å gå igjennom prosessen, ta 

smerten opp og bære den; man må lide, - og for noen kan dette være en livslang oppgave. 

Men å bære sin smerte er dessverre svært vanskelig, og dessverre er det slik at mangelen på 

ressurser til å klare dette er del av traumenes konsekvenser. 
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Konsekvenser og symptomer 

En person som lider av posttraumatisk stressyndrom, PTSS, har ofte svært mange og 

samtidige symptomer: ekstrem anspenthet og utrygghet, dissosiasjon, ’flashbacks’, repetitiv 

oppførsel, hukommelsestap, følelse av håpløshet og avmakt, isolasjon.237 Opplevelsen av tid 

kan også påvirkes, det kan føles som om den er stoppet opp, og dette forsterker håpløsheten, 

fordi endring også av denne grunn virker umulig.  

Når traumene er store nok kan personen oppleve handlingslammelse og tap av selvbevissthet. 

Dessuten kan vedkommende få hukommelsesforstyrrelser og miste ferdigheter han eller hun 

hadde før, ofte kan dette føre til problemer med eller tap av språk. Dette kan forsterkes av at 

skadene er så store og av en slik karakter at det ikke finnes ord til å beskrive dem.238 Personen 

får derved vanskeligheter med å bearbeidet traumet, for uten språket som redskap er 

mulighetene begrenset. 

Traumer, psykiatri og religion 

Når pasienter legges inn på norske psykiatriske institusjoner kan de bli spurt om hva de 

ønsker eller håper at oppholdet og behandlingen skal gjøre for vedkommende. Et svar kan 

være : ”Hjelp meg å bli i stand til å leve det livet jeg må leve!” Spørsmålet er om psykiatrien 

er i stand til dette, om det er slik at psykoterapi, psykoanalyse og/eller psykofarmaka er 

nødvendige, men ikke alltid fullverdig svar. Sannsynligvis er det slik at traumenes type, 

omfang og alvorlighetsgrad bestemmer hvorvidt terapi (og/eller medikamentering) er 

tilstrekkelig. Det er usikkert om psykiatrien er laget slik at den kan hjelpe nok når tapene er 

omfattende og irreversible, skadene er varige, smertene kroniske. Psykiatrisk behandling er 

nødvendig, men ikke nødvendigvis tilstrekkelig i disse tilfellene. 

Store traumer er så overveldende at de må settes inn i en enda større sammenheng dersom 

man skal ha mulighet til å håndtere dem, og dette må være en sammenheng som forholder seg 

til smerte og lidelse. Slik kan traumet gis mening, og kanskje en forklaring.  

Religionene er eksempler på slike store sammenhenger, og burde derfor kunne være til hjelp 

for sterkt traumatiserte mennesker. Især gjelder dette kristendommen, siden den er sentrert 

rundt smerte, død, lidelse og oppstandelse, og håp. Den vil således kunne være godt egnet 

som forståelseshorisont, uten at dette nødvendigvis betyr at vedkommende må være eller bli 

troende..  

																																																								
237Serene Jones: Trauma and Grace, Theology in a Ruptured World, (Louisville: Westminster John Knox Press 
2009), 18 
238 Jones: Trauma and Grace, 15 
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6.2.2 Lidelse 
Synet som her presenteres må ikke å forstås som utelukkende basert på eller del av en kristen 

livstolkning, det er nok relativt allméngyldig. Allikevel er det nær sammenheng mellom 

bibelhistoriene slik de fremstilles og fortolkes f. eks. i Vejleå kirke, og lidelsen slik den 

defineres og beskrives her.  

Ordet lidelse(r) brukes i dagligtale om sykdommer og sykdomstilstander, da er lidelse 

nærmest definert som et objekt, dvs. én lidelse (f.eks ”jeg har sukkersyke”). Jeg forstår ordet 

mer som en handling, dvs. det man gjør, eller hvordan man forholder seg når man rammes av 

sykdom eller andre sorter traumer, - og det er lidelse som handling som er viktig og 

nødvendig i praksis, når livet skal leves. 

Lidelse er altså en tilstand mer enn en spesifikk sykdom, og forstått som handling innebærer 

den å forholde seg til dét livet påfører deg, enten det er krig, naturkatastrofer, sykdom eller 

tap av familie. Og det å forholde seg til ting, og bearbeide følelser og andre reaksjoner, er 

alltid en aktiv handling, i det minste på det mentale og psykiske plan.  

Ordet lidelse brukes også ofte på en relativt upresis måte, det kan være uklart om det faktisk 

er lidelse man sikter til, eller om lidelse og eksempelvis depresjon blandes sammen. Det 

engelske uttrykket for lidelse, suffering, kommer fra latin,239 og kan nærmest forstås som å 

bære, i kontrast til for eksempel plage (affliction)240 eller depresjon, som kan forstås (og føles) 

som å bli presset ned under noe stort og tungt. Depresjon er oftest et uttrykk for ubearbeidet 

smerte eller traume, og inneholder vanligvis elementer av til dels sterk motstand mot å 

akseptere og bære denne smerten, og et illusorisk håp om at alt vil bli bra hvis bare det vonde 

byttes ut med hyggelige, komfortable følelser.241 I realiteten fungerer dette dårlig, den eneste 

farbare vei ut av depresjon ligger i erkjennelse og aksept av de traumer som er til stede, og 

villighet til å leve med dem, dvs. i en tilstand av lidelse.242 Depresjon og lidelse kan oppfattes 

som kvalitativt forskjellige og til dels diametrale tilstander, der den første er passiv, 

ubearbeidet og urealistisk, mens lidelsen er aktiv, arbeidsom og virkelighetsnær.  

 

 

																																																								
239 suffer – fra latin: ferre (å bære) og prefixet sub (under). Det er lett å assosiere til ordet ”undercarriage”- det 
som bærer vekten. Se Helen M. Luke: Old Age. (New York: Parabola Books 1987), 103. 
240 affliction – fra latin: fligere (å bli slått ned). Luke: Old Age, 103. 
241 Luke: Old Age, 104 
242 Luke: Old Age, 104 
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Lidenskap  

Lidelse kan ledsages av andre følelser, som tilsynelatende ikke egentlig har noe med lidelsen 

å gjøre. Lidenskap er en av disse, og det viser seg at denne på mange måter er en premiss for å 

kunne lide, især over tid. 

Lidenskap defineres på norsk som ”sterk erotisk følelse, begjær, eller sterk interesse, 

begeistring” og lidenskapelig som “med sterke følelser involvert.”243 Det engelske ordet for 

lidenskap, passion betyr både “sterk følelse, dyp kjærlighet eller begjær, sinnesutbrudd”, 

entusiasme, og har dessuten en egen betydning i bibelsk sammenheng, ‘The Passion of 

Christ’,244 dvs. Jesu’ lidelse og død, der betydningen av lidenskap og lidelse nærmest 

overlapper. På gresk er ordet πασχω, pasjon, vanligvis å forstå som ’lide, tåle utholde’, og 

også ’bli utsatt for, erfare’.245  

Lidenskap er altså en spesifikk tilstand, der følelsen får være så sterk og stor og overveldende 

at den fortrenger andre følelser, og/eller reduserer eller blokkerer for fornuftens innflytelse. 

Den kan fungere som et intenst fokus, et slags tunnelsyn, der noe eller noen er overveldende 

viktig og alt annet er perifert eller simpelthen usynlig. Tilstanden er også tilbøyelig til å vare 

over tid, ofte kan det virke som lidenskapen er aktiv og operativ inntil vi har kommet nær nok 

(forelskelse), mestret (f.eks lært å plystre) eller forstått. Noen ganger kan lidenskap komme 

som kastet på oss, (’kjærlighet ved første blikk’), og selv den positive lidenskapen, som 

forelskelse, kan kjennes slitsom eller smertefull fordi den er så intens. 

Lidenskap og likegyldighet kan forstås som motsatte tilstander.  

Prosess 

Det kan altså være stor forskjell på lidelse og lidenskap, - lidelse innebærer alltid et realistisk 

forhold til hele virkeligheten, mens lidenskap ofte dreier seg om en del av den, til fortrengsel 

av alle andre deler. Allikevel synes lidenskapelighet og lidenskap å være nødvendig i en 

lidelsesprosess;  jo vanskeligere og mer smertefull den er, desto mer krevende er den, og 

desto større behov er det for lidenskap, så lenge denne er fokusert på virkelighet og sannhet. 

Da er lidenskapen en drivkraft som bidrar til forsøkene på å se, å forstå, å bearbeide 

skrekkelige ting over tid, - gang etter gang, igjen og igjen. Den er derfor avgjørende for å 

klare å komme seg gjennom en tilstand av uutholdelig og paralyserende smerte, tap og kaos 

																																																								
243 http://no.thefreedictionary.com/lidenskap 
244 The Penguin English Dictionary (1977) 
245 J.H.Ulrichsen: GRESK-NORSK ORDBOK TIL DET NYE TESTAMENTET, (Trondheim: Tapir Akademisk 
Forlag 2009) 
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til en tilstand av lidelse, med styrke nok til å kunne bære det som må bæres. Er situasjonen 

alvorlig, dvs. når traumene er store, kan arbeidet med dem sjelden betraktes som avsluttet, 

men det kan komme langt nok til at de(n) involverte har vokst seg sterk(e) nok til å klare å 

leve det livet de må leve. 

Samtidig er det ikke slik at lidenskap alltid fører til lidelse, skal dette skje, må flere forut-

setninger være til stede: Den viktigste er å gå inn i situasjonen. Å stå utenfor og betrakte er 

ofte nødvendig, men ikke tilstrekkelig, - nødvendig for å få oversikt, sammenheng og 

proposjon, men utilstrekkelig for en følelsesmessig bearbeidelse av smerte og traumer.  

Det er også avgjørende å ha et kompromissløst forhold til virkelighet og sannhet, og et intenst 

behov for å se, forstå og forholde seg til helheten, inklusive det vanskelige og smertefulle. 

Dette utgjør et omfattende arbeid, som må gjøres med konsentrasjon og intensitet, over tid.  

Lidelsen er altså svært krevende, - foruten et grunnleggende lidenskapelig forhold til livet, og 

til sannhet og virkelighet fordrer den vilje, mot, utholdenhet, disiplin og forpliktelse. 

 

6.2.3 Livstolkning og utsmykking 
Å søke forklaring og mening er absolutt nødvendig i bearbeiding av store traumer. Samtidig 

er denne søken en del av livstolkningens grunnleggende karakter; livstolkning handler etter 

mitt syn om å finne mening, for eksempel ved å plassere seg i verden og i livet, i et historisk 

forløp (diakront) og i sin samtid (synkront). Tolkningen kan være en fortelling om hvor man 

kommer fra, hvor man er og hvor man skal, og dessuten forklaring på hvorfor ting har skjedd, 

skjer og kommer til å skje. Man kan si at mening finner sted eller oppstår ved hjelp av 

struktur, ved at en ting blir satt i forhold til en annen.246  

Og språk er hovedredskapet i denne prosessen. 

Mangel på språk, og dessuten håpløshet og følelsen av å være utenfor tiden og ’lost in space’, 

er viktige kjennetegn på alvorlig traumatiserte personer. Kirkerommets utsmykking, og 

kirkerommet, kan gi disse (deler av) et språk, samt sted- og tidsforankring, og derved bidra til 

å gjøre dem i stand til å håndtere sin egen smerte, gjenfinne håp, - til å bli lidende mennesker.  

Språk 

Språkmangel kan være resultat av kognitive problemer, men også en konsekvens av at 

hverdagsspråket ikke inneholder ord eller begreper som dekker og kan formidle det personen 

opplever. Og når noe ikke kan beskrives er det vanskelig å plassere det i en sammenheng eller 

																																																								
246 Lathrop: Holy Things, 33 
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i et hendelsesforløp. Viktigst for den traumatiserte er altså å finne brukbare språk, både 

verbale og ordløse, som billedspråk, formspråk, kroppsspråk og bevegelse, i tillegg til eller 

istedenfor talespråket.  

Kirkekunst kan bidra med billedspråk. Når kirkerommet er utsmykket av et bredt utvalg av 

bibelske motiver der de fleste omhandler traumer, smerte og lidelse gir dette tilgang til bilder 

og fortellinger som er brukbare for alle mennesker, enten de tror eller tviler. Og bildene gir 

muligheter til å holde ting fast over tid. Samtidig åpnes det for ulike motivsammenstillinger, 

slik at valg av ståsted og fortolkningsramme er opp til den enkelte. 

Er kirken svært sparsomt dekorert kan dette gi færre fortolkningsalternativ, og redusere 

kunstens ’brukbarhet’ i denne sammenheng. Å velge bort bilder som sådan, eller visse motiv, 

synes som en dårlig løsning, for utsmykking som tar utgangspunkt i disse vanskelige tema247 

gjør livets mørke, smertefulle og tragiske sider synlige og bearbeider dem, den bidrar med 

bilder og språk, og referanser til hendelsesforløp, til historier. Dette er viktig for alle, og for 

den traumatiserte kan dette åpne for å ’gå inn i tiden’ igjen og gi mulighet for forandringer. 

Håp 

For sterkt traumatiserte kan religionens og kirkens fokus på håp være en utfordring.  

Det er dessverre slik at kontrasten mellom det man kan håpe og livet slik det er kan bli for 

stor. Utfordringen er vanligvis å finne en måte å ’arbeide frem’ håpet, å leve slik at man klarer 

å åpne for endring (eller i det minste ikke blokkere for mulige forandringer) uten å gjøre  

endringen til en følelsesmessig forutsetning for eksistensen.  

Det er derfor ikke sikkert at budskapet om håp bør være det første som formidles.  

Sted, tid og deltagelse 

Kirkerommet kan gi den traumatiserte en opplevelse av sted, og av å være på dette stedet på et 

bestemt tidspunkt, på døgnet og på året. Når stedet er det samme vil tiden og årets gang vises 

gjennom gudstjenestens ukentlige rytme, lyset og temperaturen som endrer seg med årstidene, 

og også kirkeårets farger. Når kirken og kirkerommet er referanseramme kan det være mulig å 

gjenopprette tidsforståelsen, og dette kan bidra til en styrket virkelighetsforankring. 

Kirken og kirkerommet kan også være et ’sanctuary’, en tilflukt, et trygt og beskyttet sted. 

Dette gjelder især rom som ikke er for stor og ikke for små, og som ikke krever noe av 

personen. 

																																																								
247 Isaks ofring, Job, osv. 
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Kirken og menigheten gir dessuten den enkelte valgmuligheter: Det er akseptabelt å bare være 

til stede, men man kan også velge å være en aktiv del av et fellesskap og en meningsfull 

handling ved å delta i gudstjeneste og liturgi.  

 

6.3 Krav og konsekvenser 
Drøfting av trosbegrepets definisjon, innhold og bruk viser at tro stiller krav til kirkerom og 

utsmykking, og at både utsmykkingens innhold og omfang, og kirkerommets kvalitet og 

karakter har konsekvenser for troen. Det samme gjelder for en kristen livstolkning, selv om 

kravene til rom og utsmykking ikke er de samme, ei heller konsekvensene. 

Viktigst for troen som tilstand er kirkerommets sakralitet, og at rommet er tilpasset og 

styrkende for liturgi, ellers kan troens handlinger bli skadelidende. Utsmykkingen er uttrykk 

for (deler av) troens innhold, og formidler samtidig kirkens kristne identitet, slik påvirker og 

former den trosopplevelsen. 

En kristen livstolkning forutsetter at refleksjonen over livets innhold og forløp skjer innenfor 

en kristen forståelseshorisont. Liturgi og utsmykking bidrar begge til denne, dog slik at 

tolkningsmulighetene er avhengige av utsmykkingens innhold og kvalitet, og dessuten av 

kirkerommets beskaffenhet.  

Kristendommen er bygget opp rundt tema som inngår i alle menneskers liv: tap, smerte, død, 

lidelse, og dessuten håp. Dette betyr at en kristen livstolkning innebærer erkjennelse av og 

arbeid med livets vanskeligste og mest krevende sider, og uten dette vil lidelse være utenfor 

rekkevidde. Kirkerommet og især utsmykkingen kan bidra, gjennomgangen av hvordan rom 

og kunst kan fungere for svært traumatiserte mennesker viser at begge har konkret og stor 

betydning for kristen livstolkning.  
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7 Estetikkens betydning for teologi 
Forholdet mellom estetikk og teologi er i oppgaven undersøkt på flere nivå og fra ulike 

synsvinkler: overordnet og teoretisk, med referanse til aktuelle forskningsprosjekter på feltet, 

ved å ta utgangspunkt i ulike estetiske uttrykksformer, gjennom en grundig analyse og 

fortolkning av Vejleå kirke og ved hjelp av den valgte problemstilling, denne omhandler 

spørsmålet om hvilken betydning kirkerommets og dets utsmykking har for tro og kristen 

livstolkning i dag. I dette siste kapittelet samles viktige erfaringer fra alle disse områdene, 

især vil arkitekturens og kunstens betydning vektlegges, og svarene på problemstillingens 

spørsmål. Kapittelet, og oppgaven, avsluttes med en konklusjon. 

 

7.1 Estetiske uttrykksformers bidrag 
De estetiske uttrykksformene bidrar til teologi på ulikt vis, avhengig av den enkeltes 

kvaliteter og karakter. I oppgaven er arkitektur og bildende kunst brukt som eksempler, og jeg 

vil trekke frem de egenskaper jeg anser er viktigst for teologi, og den funksjon arkitekturen og 

kunsten har i teologisk sammenheng. 

7.1.1 Arkitekturens betydning 
Arkitektur er premiss for menneskenes liv, den skaper rom og legger til rette for funksjoner, 

for at ting og folk finner sted. Dette er selvfølgelig grunnleggende, også for teologien.  

Forholdet til natur, og mellom hus og natur, står sentralt i moderne skandinavisk arkitektur.  

I en skapelsesteologisk sammenheng vil derfor arkitektur kunne være en viktig kilde til 

kunnskap, innsikt og forståelse av naturen: bruk og behandling av materialer og 

konstruksjoner viser hvordan naturen fungerer, og materialenes iboende karakter og 

egenskaper. Men fremfor alt gjør volumene og rommenes form, flater og åpninger lyset synlig 

for oss.  

Viktigst for teologien er allikevel arkitekturens muligheter for å skape sakrale rom. 

Arkitektur, natur og hellighet 

I kapittel 3.4.3 siteres arkitektene Bjørndal og Hansen. De sier at: ”tilknytningen til naturen 

… er blitt den norske arkitekturens uttrykk for det hellige”. I den grad dette stemmer, (og det 

mener jeg det gjør), kan man si at det er slektskap mellom norsk og skandinavisk samtids-

arkitektur og en skapelsesteologisk forståelse av natur og hellighet: Alt Gud har skapt er 

hellig (fordi det er skapt av Gud), og derfor er naturen i seg selv hellig.  
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Tilsynelatende kan det være en motsetning mellom denne forståelsen av hellighetsbegrepet, 

og en kristologisk definisjon der Kristus er hellighetens aktive kilde (se side 42). Jeg tror 

snarere det dreier seg om komplettering, der ’væren og vorden’, tilstand og handling, 

innebærer og uttrykker det samme på forskjellig vis. Lyset er eksempel på dette, det er 

sentralt både i skapelsesteologisk og kristologisk sammenheng. Vejleå kirke kan brukes som 

illustrasjon, her finnes lys i mange varianter: Guds lys (himmellyset), oppstandelsens lys, og 

’lysets handlinger’ slik de avtegner seg som fargefelt på vegger og gulv.  

Samtidig åpner Jesu inkarnasjon for at natur og materie kan forstås som hellig også sett fra et  

kristologisk ståsted. 

Kirkearkitektur og teologi 

Kirkerommet har mange oppgaver, det skal være troens og bønnens hjemsted, legge til rette 

for liturgi og dessuten være et ’oppbevaringssted’ for troens innhold. Skal dette oppnås, må 

bestemte arkitektoniske kvaliteter være tilstede; de som gjør rommet transcendens-

befordrende, hellig og sakralt, og som bidrar til en kristen identitet. Dette gir også konse-

kvenser for kirkebygningens form og uttrykk, både i og for seg og i forholdet til omgivelsene. 

Kirkeanleggene forteller om hva kristen tro er og hvilket syn som ligger til grunn for arbeidet 

med og i den enkelte kirke. Bygningens og kirkerommets beskaffenhet har en stor teologisk 

betydning, siden rommet og dets utsmykking både er resultat av og utgangspunkt for 

teologisk fortolkning. Dette skjer gjennom bygningsmassens utforming og plassering, 

gjennom planløsning og arealbruk, og ikke minst ved den kunstneriske utsmykkingens tema, 

utforming og plassering.  

Kirken og –rommet bærer, uttrykker og fortolker historien, både den store felles kristne og 

den lille lokale. Samtidig er hver kirke knyttet sammen med andre som tilhører samme 

konfesjon, og med alle kirker i et overordnet kristent fellesskap, også derfor er kirkeanlegg 

som regel lett gjenkjennelige. 

 

7.1.2 Kunstens bidrag 
Kunsten har egenskaper og særtrekk som er nødvendige for teologi og teologisk arbeid. 

Viktigst er det at utsmykkingen forteller at kirken er kristen, at den formidler kristendommens 

innhold, og at kunsten i seg selv både er en fortolkning og lar seg fortolke, slik bidrar den til 

tro og livstolkning. 
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Kristne rom 

Uten kristent innhold er det vanskelig å oppfatte at rommet er kristent. Det kan være 

transcendensbefordrende, hellig og til og med sakralt, men kristent blir det først ved at det 

foregår kristne handlinger der, og/eller ved hjelp av kors, kunst og hellige ting. 

Trosinnhold og livstolkning 

Utsmykkingen uttrykker, formidler og fortolker viktige deler av trosinnholdet.  

Den blir derfor både en slags ’huskeliste’, noe som gir fokus og en form for forkynnelse. 

En viktig del av kristendommen dreier seg om lidelsens årsak, karakter og konsekvens, og 

disse er ofte motiv for kirkerommenes utsmykking. Tap og smerte bearbeides og fortolkes, og 

kunsten gir rom for, språk til og innsikt i lidelsens tilstand og følger. Utsmykkingen kan 

derfor bidra til refleksjon og til utvikling av den enkeltes livstolkning. Jeg tenker at det også 

av denne grunn er ønskelig med mer utsmykking, for på denne måten er det mulig å nå flere 

med et annet språk enn det muntlige, og kunne vise at kristendommens innhold er aktuelt og 

relevant, også til folk som ikke er overbevist om frelsen eller livet etter døden.  

Fortolkning 

Kunst kan og må fortolkes, og i kraft av sin tolkbarhet og sine særtrekk kan den gi vesentlige 

bidrag til tro og alle sorter livstolkning. Gjennomgangen av fortolkningsmetoder, -nivå, og 

egenskaper i kapittel 3.5 viser at utsmykkingen gir tolkningsmuligheter ord alene ikke kan, 

især gjelder dette bildenes tidsuavhengighet, og muligheten for å sette umake og uventede 

ting sammen. 

 

7.2 Vejleå kirke 
Vejleå kirkes interiør og utsmykking gjør stort inntrykk på mange måter og på flere områder. 

Kirkerommet oppleves transcendent, hellig og sakralt, og uten tvil kristent, utsmykkingen 

uttrykker, formidler og fortolker kristendommens sentrale innhold. Sammen gir kirkerom og 

kunst gode vilkår både for tro og for kristen livstolkning.  

Estetikkens betydning for teologien er tydelig både i kirkens arkitektur, i kunsten og ikke 

minst i behandlingen av lys. Gjennom valg av arkitektonisk formspråk, og bruk og plassering 

av glassmosaikkene, trekkes linjene til middelalderens kirker. Liturgien har vært medbestem-

mende for rommets planløsning og utforming, og kristendommens innhold formidles og 
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fortolkes i glassmosaikkenes tematikk, i Kristusfremstillingene og i de hellige tingene. 

Betydningen av lyset og lysets handlinger gjennomsyrer både kunsten og kirkerommet. 

Analysen og tolkningen i kapittel 5 viser med all ønskelig tydelighet hvor nært forholdet 

mellom estetikk og teologi kan være, og hvor gjensidig berikende. Og opplevelsen av og i 

kirkerommet understreker hvor viktig og kraftfull estetikk kan være når arkitektur, kunst, 

liturgi og musikk fungerer sammen og samtidig som sansbar teologi.   

 

7.3 Kirkerommets og utsmykkingens betydning  
Arbeidet med oppgavens problemstilling omfattet også noen viktige tilleggsspørsmål.  

Ved siden av å gå nærmere inn på forholdet mellom tro og rom, og mellom utsmykking og 

kristen livstolkning, har jeg derfor også reflektert over hvorfor og hvordan kirkerommet 

og/eller utsmykkingen kan bidra til tro og kristen livstolkning, og i hvilken grad, og om 

kirkerommet og/eller utsmykkingen utgjør en nødvendig del av eller en forutsetning for disse. 

Etter en oversikt over viktige konklusjoner fra kapittel 6 følger her en gjennomgang av 

spørsmål og svar, deretter sammenfattes stoffet som dreier seg om problemstillingen. 

 

7.3.1 Tro og arkitektur, kunst og livstolkning 
Troens viktigste modi, dvs. troen som tilstand, troens handlinger og troens innhold, stiller 

ulike krav, må behandles forskjellig og kommer til uttrykk på hvert sitt vis, men allikevel slik 

at de alle i noen grad påvirker kirkebygget som helhet. 

Sterkest blir resultatet når alle troens aspekter er bevisst behandlet og lagt til rette for på 

samtlige områder og nivå av kirkens planlegging, utforming og bruk, altså når estetikkens 

virkemidler brukes i troens og teologiens tjeneste. 

Utsmykking og kristen livstolkning 

Forholdet mellom kristen livstolkning og kirkerommets utsmykking ble belyst ved å drøfte  

traumenes tilstedeværelse og effekt i menneskenes liv, og lidelse som tilstand og handling.  

Erkjennelse av traumenes realitet og lidelsens nødvendighet er sentralt i en kristen 

livstolkning, og når kirkerommets utsmykking uttrykker kristendommens innhold vil den 

formidle og fortolke både traumenes og lidelsens vesen; - utsmykkingen i Vejleå er et godt 

eksempel på dette. Kunsten gjør disse tema mer tilgjengelig, dermed blir aksept og 

bearbeidelse lettere, og livstolkningen forankres og utvides.  
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7.3.2 Tilleggsspørsmål og svar 
I arbeidet med tilleggsspørsmålene har hensikten vært å finne generelle og relativt konsise 

svar, basert på materialet som er fremlagt og drøftet i oppgaven.  

Hvorfor kan kirkerom og utsmykking bidra til tro og kristen livstolkning? 

Kirkerommets fysiske utforming bidrar til transcendens og sakralitet, sinnet stemmes og troen 

finner sted. Og det er nettopp det sanselige og sansbare ved og i rommet, i utsmykkingen, i 

akustikk og ikke minst i behandlingen av lyset, som muliggjør dette. Arkitekturens og 

kunstens konkrete egenskaper er derfor blant de viktigste årsakene til at kirkerom og 

utsmykking har betydning for tro og kristen livstolkning, materialiteten gjør kunst og hus 

meningsfulle. 

Allikevel er det slik at rom, kunst, ting og handlinger har vesensforskjellige måter å bære og 

formidle mening på. Samtidig har både arkitektur og kunst flere meningsnivå, disse er 

tilgjengelig avhengig av valgt tilnærming og ståsted. Fortolkes de sammen og samtidig skapes 

et dypere og bredere meningsrom.  

Kristendommen dreier seg om de store livsspørsmålene: fødsel, liv, tap, smerte, død, opp-

standelse, håp, - og forholdet mellom Gud og menneske. Alle er imperative for oss, - og når 

de behandles og fortolkes er dette meningsfullt. Kirke, kirkerom og -utsmykking omhandler 

disse tema på mange måter og ulike nivå, og er derfor fulle av mening, ikke bare for kristne. 

Men når kirkerommet er sakralt og utsmykkingen formidler kristendommens innhold vil disse 

i første rekke bidra til kristen tro og kristen livstolkning. 

Hvordan kan kirkerom og dets utsmykking bidra til tro og kristen livstolkning? 

Kirkerommet og utsmykkingen bidrar når arkitekturens og kunstens særegne virkemidler er 

brukt i denne hensikt; altså som teologisk uttrykk, formidling og fortolkning. 

Kirkerommet har størst betydning når det har en transcendent og transcendensbefordrende 

karakter, når kirken, rommet og tingene ansees som hellige, og når rommet og atmosfæren er 

sakral. Samtidig er det vesentlig at rommet bygger opp under kirkens kristne identitet.  

Utsmykkingen kan forsterke kirkerommets virkning, men bidrar også på måter rommet ikke 

kan: tingene er hellige og symbolene nødvendige, og kunsten kan formidle et tydelig kristent 

innhold og budskap. Dessuten gir bildene grunnlag for refleksjon, og denne er nødvendig for 

å utvikle og bearbeide livstolkningen. 

 



	116	

I hvilken grad kan kirkerom og dets utsmykking bidra til tro og kristen livstolkning? 

Kirkerommet og utsmykkingen bidrar i varierende grad til tro og kristen livstolkning, 

avhengig av rommets kvaliteter og utsmykkingens omfang, og kan ha negativ, nøytral eller 

positiv innvirkning. Sterkest er innflytelse og betydning når rom, kunst, liturgi og musikk 

virker sammen, - opplevelsen av helheten kan være skjellsettende, som i Vejleå kirke.  

Er kirkerommet uegnet eller av dårlig kvalitet har dette negative konsekvenser, noen kirkerom 

kan være likegyldige eller nøytrale, men ofte er rommene gjennomtenkt og godt utformet, 

især rent funksjonelt. Disse har som regel stor betydning, især for tro og liturgi. 

Utsmykkingens betydning og bidrag kan være store dersom den evner å formidle både 

allmenne og kristne tema samtidig, er den irrelevant eller svært sparsom blir betydningen 

forsvinnende liten, med mindre f.eks. korset gis all oppmerksomhet. 

Noen kirkesamfunn velger nøytrale rom og minimal utsmykking, og dette er ofte teologisk 

begrunnet. Konsekvensen blir at ordet og liturgien, og evt. musikken, får større plass og 

betydning, mens kunstens og rommets reduseres. 

Er kirkerommet og dets utsmykking en forutsetning eller en nødvendighet for tro og 
kristen livstolkning? 
Kirkerommet og dets utsmykking utgjør ikke en forutsetning for tro eller for kristen 

livstolkning, - tro er ikke stedsavhengig, men ofte stedspåvirket. Og livstolkninger basert på 

eller sterkt påvirket av kristendommen er utbredt i dagens norske og andre vestlige samfunn, 

også hos mennesker som aldri setter sine ben i kirken. Men kirkerommet er om ikke 

nødvendig så svært viktig for troende kristne, især for menighetene, og også for den enkelte.  

Kirken og kirkerommet har også vist seg å være av stor betydning for samfunnet og 

befolkningen som helhet når kriser inntreffer, jmfr. 22. juli. Kirkerommet får da en slags 

’akuttfunksjon’ fordi det har kapasitet til å romme sorg og fortvilelse. Det kan derfor sies å 

være instrumentelt i vår håndtering av store og felles traumatiske hendelser. 
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7.3.3 Sammenfatning 
Svaret på problemstillingens spørsmål er at kirkerommet og dets utsmykking utvilsomt har 

betydning for tro og kristen livstolkning, - den kan være stor eller liten, men er som regel 

heller viktig og sentral enn uviktig og perifer.  

Kirkerommet kan bidra med ’konkret’ teologi, sansbar og sanselig, og ved hjelp av 

arkitektoniske virkemidler kan og må rommet gjøres transcendensbefordrende, og det må 

gjøres sakralt. Dette er avgjørende, for kirkerom fungerer ikke tilfredsstillende og har redusert 

betydning med mindre det har en sakral karakter, og dessuten en tydelig kristen symbolikk og 

utsmykking.  

Selve utsmykkingen må vektlegges og kan bli mer omfattende, da vil troens innhold gjøres 

tilgjengelig på flere måter, ikke bare gjennom ord og liturgi. Dette vil gi bedre og bredere 

fortolkningsgrunnlag, både for den enkelte og for menigheten.  

Kirkerom og utsmykking bidrar på flere måter og flere nivå, og gir rom for opplevelse og 

stoff for refleksjon. Det er allikevel ikke slik at det bare er kirkerommet som har betydning 

for troen, og utsmykkingen for livstolkningen, - begge er viktige for begge. Og sterkest 

virkning og størst betydning har de når arkitektur, utsmykking, liturgi og musikk virker 

sammen. 

Selv om kirkebygningens og kirkerommets bidrag til tro og livstolkning er betydelig, kan 

dette ubetinget bli større, bl.a. ved at kirkens plass og rolle i det offentlige rom styrkes. For å 

oppnå dette må kirken i form, volum og uttrykk ’fortelle hva den er’ og være gjenkjennbar, 

den må skille seg fra sine omgivelser og fra andre typer bygg. Kirken og kirkerommet må 

også bli mer tilgjengelig og imøtekommende. I eksisterende kirker kan dette bl.a. skje ved å 

utvide åpningstiden, for nye kirker bør tilgjengelighet i utvidet forstand vektlegges ved valg 

av beliggenhet, utforming og utsmykking. 
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7.4 Konklusjon 
Estetikk har stor og avgjørende betydning for teologi, dette underbygges av arbeidet med 

problemstillingen, og ikke minst av analysen og fortolningen av Vejleå kirke. 

Teologi uttrykkes, bearbeides, formidles og fortolkes ved hjelp av de ulike kunstformene; 

arkitektur, billedkunst, kunsthåndverk og musikk har alle sin plass og oppgave i tro, kirke og 

menighet, og de bidrar på hvert sitt vis og innenfor ulike områder.  

Problemstillingens formulering medfører at det i arbeidet er lagt større vekt på estetikkens 

betydning for teologi enn omvendt, selv om eksempelvis drøftingen av forholdet mellom 

arkitektur og teologi illustrerer at dette kan være gjensidig. At fokus har vært på estetikkens 

betydning kommer nok blant annet som et resultat av at det er her ’fronten går’, - det er i dag 

få konflikter rundt (eller interesse for) spørsmål om teologiens betydning for estetikken.  

Innledningsvis klargjøres forskjellen mellom åpenbaringsteologi eller dialektisk teologi på 

den ene siden og skapelsesteologi på den andre. De skiller seg fra hverandre ikke minst i 

synet på skaperverket og den materielle verden, for åpenbaringsteologien er således estetikk i 

all hovedsak ubrukelig i teologisk sammenheng, og nærmest suspekt.  

Det synes som om denne holdningen fremdeles er utbredt (selv om den kanskje ikke alltid er 

bevisst): i forskningsprosjektet ”Religion som estetiserende praksis” avspeiler formuleringen 

av utgangspunkt og hypotese en forutsatt motsetning mellom det ”dogmatiske, læremessige, 

teologiske og tankemessige ” og ”religiøse uttrykk som appellerer til sansene og følelsene”,248 

altså at estetikk står i motstrid til teologi.  

Masteroppgaven hadde i utgangspunktet en skapelsesteologisk forankring, og gjennom 

drøftingen av estetikkbegrepet, arbeidet med problemstillingen, og især på grunnlag av 

analysen og fortolkningen av Vejleå kirke er denne blitt vesentlig styrket: Estetikken er ikke 

teologiens motsats, den er derimot teologiens medspiller. Estetikk er av stor betydning, de 

forskjellige estetiske uttrykksformene er nødvendige for å bearbeide, utvikle, uttrykke, 

formidle og fortolke teologi., - estetikken er avgjørende for teologiens videre utvikling.  

																																																								
248 se side 49 
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