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Mellom tilfeldighet og betydning.  
Teologisk-estetiske refleksjoner over et Kølnerdomens moderne glassmaleri.  

Gjennom en undersøkelse av moderne kunst i en gotisk kirke belyser forfatteren forholdet 

mellom erfaring, livstolkning og tro. Gerhard Richters glassmaleri i Kølnerdomen gir anledning 

til en teologisk diskusjon av Dorthe Jørgensens begrep erfaring av transcendens/merbetydning 

sett i lys av K.E.Løgstrups og Svein Aage Christoffersens tale om forholdet mellom erfaring og 

forståelsen av det kristne budskap. Diskusjonen er et bidrag til den teologiske estetikken, hvor 

man ser på sammenhengen mellom estetisk sansede erfaringer og teologiske spørsmål. 

Kølnerdomen får et nytt glassmaleri  

I 2017 er det ti år siden Gerhard Richters moderne glassmaleri ble avduket i Nord-Europas 

største gotiske katedral og Tysklands mest besøkte landemerke, Kølnerdomen. Innledningsvis vil 

jeg beskrive noen kjennetegn ved Kølnerdomen, glassmaleriet til Richter og diskusjonen som 

fulgte etter avdukingen, for å gi en kort innføring til det stedet og den debatten glassmaleriet er 

en del av. Deretter vil jeg forklare nærmere hva jeg mener med estetisk sansning av et verk, for å 

gi leseren et innblikk i hvordan estetikk kan handle om livstolkning og forståelse. Jeg vil så 

invitere leseren med til Køln for å se nærmere på Richter-vinduet og hvordan det kan sanses 

estetisk. Til sist vil jeg gjennomføre en teologisk-estetisk diskusjon av den estetiske sansning av 

verket med særlig fokus på livstolkning.1   

Kølnerdomen ble tegnet til ære for relikviene av De tre hellige konger, som fortsatt 

oppbevares i en forgylt kiste i kirken, og har alltid vært – og er fortsatt – et viktig valfartssted. 

Katedralen er formet som et kors med alteret i øst, og ble reist i to trinn, først mellom 1248-1473, 

før byggingen stoppet helt opp. I det 19. århundre ble byggingen gjenopptatt etter originale 

tegninger, da som et nasjonalbyggende prosjekt, og domen sto ferdig i 1880.2  

                                                           
1 Denne artikkelen er en tilrettelagt versjon av prøveforelesningen "Gjennomfør en teologisk diskusjon av den 

estetiske sansning med utgangspunkt i verket "Das Richter-Fenster" (2007) i Kølnerdomen", holdt 09.12.2016 ved 

Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, som del av forsvaret av avhandlingen Melankoli og metamorfose. En 

teologisk-estetisk studie av Anselm Kiefers verker (2016). 
2 For en fullstendig beretning, se for eksempel Wolff, passim.  



L.O.Bergsjø  side 2 

Glassmaleriene i kirken er både fra det første og andre byggeperioden og viser bibelske og 

historiske scener, eller organiske og symmetriske mønstre.3 Mange av vinduene er blitt ødelagt 

gjennom tiden, senest under de alliertes bombing under Andre verdenskrig. De fleste maleriene 

ble restaurert eller gjenskapt etter krigen, men ett viktig glassmaleri fikk man ikke erstattet. 

Dokumentasjonen av det sørvendte vinduet i katedralens tverrskip, som skal ha vist herskere og 

biskoper, gikk tapt i en brann. Etter krigen satte man derfor bare inn fargeløst glass i vinduet. 

Richters verk 

Solen skinner inn gjennom det sørvendte vinduet i tverrskipet store deler av dagen, året rundt og 

det preger derfor opplevelsen av kirkerommet. Mange mente det fargeløse glasset slapp inn for 

mye lys og ønsket en annen løsning, men først i 2007 ble rutene erstattet. Da hadde man 

engasjert Gerhard Richter, en av verdens mest etterspurte kunstnere, til å skape et nytt vindu. 

Kunstneren fikk full frihet, men det var et uttalt ønske om at det nye sørvendte vinduet skulle 

vise martyrer fra det 20. århundre og stå i stil med de øvrige glassmaleriene i katedralen.4  

Richter valgte derimot en stram, abstrakt utforming av det nye vinduet, som viser identiske 

firkanter i ensfarget, munnblåst glass. Fargene er klare og gjennomskinnelige, og i 72 forskjellige 

nyanser. Hver firkant er 9,6 x 9,6 cm, og 11 263 slike kvadrater må til for å dekke hele den 113 

kvadratmeter store vindusflaten. Kvadratene kan minne om piksler, men de danner ikke noe 

mønster og er ikke del av et større bilde, slik man ofte forbinder med piksler.5  

Richter har vært så tilbakeholden i skapelsesprosessen som mulig. Han har ikke skapt det 

munnblåste glasset, og fordelingen av fargekvatratene har han overlatt til en datamaskin. 6 Den 

var programmert til å distribuere fargene tilfeldig og på ingen måte i mønster, men samtidig slik 

at ingen fargefelt skulle fremstå som varme eller kalde. Kunstneren gikk kun over maskinens 

forslag for å sikre at det ikke – tilfeldigvis – hadde blitt dannet noe som kunne likne et mønster. 

Richter ønsket ikke at man skulle kunne finne noe figurativt i bildet. For å unngå et inntrykk av 

kaos, lot han ikke alle felt være forskjellige, men noen er symmetrisk speilvendt. Inntrykket alle 

fargene gir er imidlertid så kaotisk at det tar tid å se speilingen.  

                                                           
3 For bilder av vinduene og deres historier, se Kølnerdomen, Fenster.   
4 Elger, s. 352.  
5 Belz, DVD. 
6 Elger, s. 354.  
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De 72 fargene er hentet fra de andre glassvinduene i domen, så her markerer Richter en 

kontinuitet, men han bryter altså både med motivkretsene som ellers er i kirken, og også med 

ønsket om å gjengi nyere historiske personer. I stedet for å skape et verk fult av historiske og 

religiøse referanser, lager han et verk fylt av tilfeldig sammensatte farger, tilsynelatende blottet 

for betydning.  

Et vindu til teologien 

Da vinduet ble avduket fikk det abstrakte innholdet mye oppmerksomhet. Det hadde vært klare 

teologiske forventninger til utformingen av innholdet i vinduet, og Richters løsning skapte 

mange diskusjoner. En typisk innvendig var at verket manglet noe som var spesifikt kristent. 

Dette synspunktet ble særlig frontet av daværende erkebiskop i Køln, kardinal Joachim Meisner. 

Han mente verket passet bedre i en moske eller et annet religiøst bygg. Han skal ha uttalt: «Når 

vi får et nytt vindu, burde det tydelig gjenspeile vår tro, ikke en hvilken som helst tro».7  

Mot denne type innvendig hevdet andre at vinduets utforming var helt i tråd med kristen 

teologi. For eksempel mente teologen Thomas Erne at verket «lar lys være lys», slik det var da 

Gud skapte verden. Erne skriver at bildet er fromt, i den betydning at det «gjør lyset erfarbart 

som skapermakt, som utgår fra Gud, slik også den store katedralen gjør».8  

Meisners og Ernes beskrivelser illustrerer vanlige teologiske tilnærminger til kunst hvor man 

søker paralleller mellom teologien og det estetiske uttrykket. Meisner tar utgangspunkt i det som 

er åpenbart, bibelen, og ser etter illustrasjoner av den. Ernes innfallsvinkel er det allment 

tilgjengelige, det skapte, og han ser etter paralleller mellom det allmenne og det spesifikt kristne. 

Fra begge vinkler er det en utfordring ikke å undergrave kunstverkets egenart, og dette er en 

sentral problemstillingen innenfor den teologiske estetikken. 

Hvordan kan man utlegge et verk som Richters glassmaleri som en henvisning til Guds 

skapermakt, kanskje til og med belagt med bibelsitater om at det ble lys og at Gud er verdens lys, 

uten å overse sentrale kjennetegn ved kunstverket, som det tilfeldiges plass i verket? Kan man 

hente inn Plotins lysmetafysikk, eller tekster av Balilios, Dionysios eller andre kirkefedre som 

                                                           
7 Meisner sitert i Die Welt, 30.08.2007. 
8 Erne, 10.09.2007. 
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omtaler lyset, uten å utjevne verkets motstand mot mening og dets tilfeldige sammensetning av 

farger, som kjemper mot fortolkning? 

Sansning er kilde til innsikt 

Den filosofiske estetikken gir en litt annen inngang til diskusjoner av verker enn de som Meisner 

og Erne representerer fordi den har en bred forståelse av sanselig erfaring som kilde til innsikt.  

Ordet estetisk kan referere både til det vakre og til kunst, men innenfor den filosofiske estetikken 

etter Baumgarten, som for eksempel filosofen og Århus-teologen Dorthe Jørgensen står for, angir 

ordet en særlig form for sansning som gir erkjennelse.9 Denne form for erkjennelse handler ikke 

bare om det sanselige, men også om det oversanselige, og av begge grunner er den interessant for 

den teologiske estetikken.  

Hva menes med estetisk sansning? I følge den filosofiske estetikken er estetisk sansning ikke 

begrenset til kroppens fem sanser som syn, hørsel, lukt, smak og berøring, men har flere andre 

viktige kjennetegn. Det første og kanskje aller viktigste kjennetegnet ved den estetiske 

sansningen er at den er utvidet. Det vil si at den inkluderer flere ikke-fysiske sanser, som fantasi, 

følelser, fornemmelser og anelser.10 Dette innebærer at sansningen fanger opp mer enn det 

fysiske. Derfor kan den kalles metafysisk, i betydningen det som går ut over det fysiske. Fordi 

sansningen er metafysisk, kan estetikk forstått på denne måten en forståelse som ikke 

umiddelbart er tilgjengelige i empirisk forstand, og estetikken er derfor av vesen 

transcenderende, som Jørgensen også påpeker. 

Videre er den estetiske sansningen legemlig.11 Det vil si at den er romlig utstrakt, som 

Jørgensen forklarer ved å vise til støy. Den er ikke begrenset til min fysiske kropp, men er ute 

ved tingene, som en utvidet form for berøring. Dette betyr også at estetisk sansning ikke handler 

om teori, men erfaring. Den sansede erfaringen er ikke en opplevelse, som er ureflektert, men en 

reflektert opplevelse. Dermed har erfaringen også et element av erkjennelse.  

Den sanselige erfaringen er ikke rettet mot tingene i seg selv, men fenomener, og derfor har 

erfaringen også førstepersonsperspektiv. Det er et krav om selv å gå til tingene, og ikke et krav 

om å forsøke å eliminere meg som forskende subjekt fra den vitenskapelige undersøkelsen. Det 

                                                           
9 Jørgensenm, 2014, s. 55. 
10 Jørgensenm, 2014, s. 86. 
11 Jørgensen 2015, s. 73. 
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fenomenet som skal erfares viser seg for meg. Estetisk sansning er altså en utvidet, legemlig og 

metafysisk erfaring, og den gjøres i førstepersonsperspektiv. 

Erfaring av betydning 

Hva er fokus for den estetiske erfaringen? Den er rettet mot det sanselige, men også mot det som 

går ut over det sanselige, altså det estetisk sanselige og det Jørgensen vil kalle skjønt.12 Det 

skjønne er ikke vakkert i ytre forstand, men har en dybde av mening og betydning og gir en 

overskridende erfaring, populært omtalt som erfaring av transcendens. Erfaringen kan også 

kalles erfaring av guddommelighet, eller rett og slett erfaring av merbetydning.  

Den estetiske erfaringen er en erfaring av sammenheng og meningsfylde, skriver 

Jørgensen.13 Dette er den betydningen alt har ut over og uavhengig av sin nytteverdi, en 

betydning som er mer enn nytte, tingenes og verdens verdi-i-seg selv. Merbetydning kan tolkes 

religiøst, som en erfaring av den transcendente Gud, men også som en erfaring av noe mer her og 

nå, et jeg-vet-ikke-hva.14 Altså er erfaring av merbetydning ikke er avhengig av en religiøs 

fortolkningsramme, tvert imot.  

Å erfare et verk som Richter-vinduet estetisk vil altså si å ikke fokusere på tingene i seg 

selv, men fenomener (fenomenologi). Det betyr å ikke bare beskrive, men beskrive for å forså 

(erkjennelse). Det innebærer også å ikke avvise enhver tanke om merbetydning, men se etter tegn 

til noe mer; tegn til at det sanselige overskrides på en slik måte at det gir erkjennelse av tings 

verdi-i-seg-selv (transcendens/overskridelse).  

Å forstå – å stå foran 

La oss nå gå til Richter-vinduet i Køln for å se hvordan det kan forstås fra et filosofisk estetisk 

perspektiv. Å forstå betyr å stå for, sto foran, og for å forstå vinduet dro jeg også til Køln en 

mandags morgen rett før jul. Da jeg ankommer byen med tog midt på dagen blir jeg nesten kjørt 

frem til døren. Faktisk er det bare en firefelts motorvei som skiller togene fra domen, så den 

ligger ikke bare i hjertet av byen, men på et transittsted. Det er julemarked rundt domen – det er 

det på denne tiden av året – og luften er fylt av duften av julegløgg og fett fra pølser på grillen, 

en skarp vind og kald vintersol. Folk prater og selgere roper. På plassen foran domen er det også 

                                                           
12 For en utbrodering av skjønnhetbegrepet til Dorthe Jørgensen, se Jørgensen, 2006 
13 Jørgensen, 2014, s. 536. 
14 Jørgensen, 2008, 95-99. 
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– likesom resten av året – en hel del turister og pilegrimer, noen tiggere, en liten demonstrasjon 

og litt politi. Med andre ord finner jeg katedralen midt i et yrende, hutrende folkeliv. 

Over dette urbane hverdagslivet og hverdagskaoset reiser verdens største kirkefasade seg. 

Fasaden er rikt dekorert med skulpturer, portretter og fortellinger og er fylt av historiske og 

religiøse referanser til De tre hellige konger, St. Peter og Det himmelske Jerusalem. Det er ikke 

noen kirketrapp som fører opp til katedralen, men en svakt skrånende kirkebakke. Allerede før 

man har trådt over terskelen til gudshuset blir jeg dermed nesten umerkelig litt hevet, litt elevert 

ikke bare fysisk, men også mentalt. 

Rett bak de gamle og rikt dekorerte dørene venter moderne elektriske skyvedører og noen 

dørvoktere i røde kjortler. De passer på at ikke noe usømmelig får slippe inn. Mens jeg er der har 

de ikke så mye å gjøre, men de stopper alle menn med hodeplagg samt en gjeng utkledd som 

nisser. Vokterne markerer en tydelig overgang fra det livet som er utenfor og det livet som får 

utfolde seg inne i katedralen, og minner oss om at dette ikke er en turistfelle, men en hellig og 

levende kirke.  

Noe finner sted 

Vel forbi vokterne kan man stoppe opp et øyeblikk og ta inn atmosfæren i den veldige 

katedralen, en av verdens største kirker. Luften er klar, stille og kald. Det er litt støy fra føtter 

som trår på stein og rikt dekorerte mosaikkgulv, og jeg kan høre noe dempet prating. 

Omvisninger er strengt regulert, kun små grupper er tillatt og alle guider snakker i mikrofon som 

går rett til deltakernes høretelefoner. Derfor er det ingen som trenger å heve stemmen her. 

Rommet er fylt av en forventningsfull stemning og en ubestemmelig lukt av stillstand og røyk fra 

slukkede lys. 

Blikket mitt blir løftet av gråhvite steinpilarer og trekkes opp mot de høye, hvitkalkede 

krysshvelvene. De er badet i et rolig, fargeløst lys, og oppmerksomheten blir trukket fra 

krysshvelv til krysshvelv – dette har jeg også opplevd i mange andre gotiske katedraler – fra 

portalen der jeg står og gjennom langskipet mot høyalteret. Men i denne katedralen skjer det noe: 

oppmerksomheten blir stoppet av et sterkt og glødende lys som faller inn fra tverrskipets sørvegg 

og stopper rytmen som ellers går i langskipet fra port til alter. Den glødende stemningen virker 

tiltrekkende. Jeg kjenner på meg at det er noe – her og nå – som kanskje ikke kan vente. Min 

erfaring med lys er at det skifter. Derfor får jeg lyst til å skynde meg mot lyset.  
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Mens jeg går mot det glødende området i katedralen må jeg flere ganger stoppe for å se på 

søyler som er badet i lys fra glassmalerier på langskipets syd-vegg. Sterke farger tegner mønster 

og lyser opp pilarene i intense farger i rødt, gult, grønt og lilla. Lyset treffer steingulv og vegger, 

men også menneskene som går forbi og integrerer dem i lysunderet denne soldagen.    

Så kommer jeg til den lyssterke sonen i tverrskipet og ser kilden til fargene: vinduet til 

Richter ruver høyt opp på veggen. Akkurat nå skinner solen rett på vinduet, og fargene blir så 

konsentrerte og gjennomskinnelige at det gjør vondt litt vondt i øynene å se for lenge på 

glassmaleriet. Det gjør også vondt å se så lenge opp. Derfor tvinger kroppen min oppmerksomhet 

mot katedralens verden. Oppmerksomheten flyttes fra lyskilden til der lyset tilfeldigvis faller 

akkurat nå, når solen står, nesten som lavest, en tidlig ettermiddag i desember.  

Stemt 

Hva kan så denne erfaringen av vinduet i kirkerommet bety? Jeg erfarer at Richters vindu kan 

gripe inn i rommet og gjøre noe med dynamikken og hvordan jeg beveger seg rundt på stedet. 

Jeg vil kanskje bevege meg annerledes i rommet enn før vinduet kom, og på en solskinnsdag, når 

vinduet kaster et så intenst farget lys inn i kirkens senter som jeg ser når jeg besøker kirken.  

Tenk bare på forskjellen, hvordan erfaringen av rommet ville vært om solen sto høyere slik at 

strålene falt ned på gulvet, eller om luften i kirken hadde vært tettere så selve solstrålene ble 

synlige. Hvordan er fargespillet når det er fullmåne? Hvor annerledes er erfaringen av rommet på 

en grå dag? Da vil kanskje vinduet gjøre lite ut av seg, og man kan gå igjennom kirken uten å 

merke seg det, slik jeg erfarer når jeg kommer sent på dagen og også neste morgen, når solen 

ikke skinner direkte på vinduet. Slik blir vinduets rolle i rommet vekslende og tilfeldig, ikke 

bestemt av mennesker, men av naturen.  

På en solskinnsdag, da jeg ser vinduet, har det den virkningen at det ikke trekker 

oppmerksomheten mot seg selv, men viser bort fra seg selv. Vinduet lar det andre som er i 

rommet komme til syne. Samtidig tar det kanskje også noe fra rommet når det setter sitt fokus 

med farger og lys? Da jeg senere på dagen tar en omvisning skjer noe av det samme som hadde 

skjedd tidligere på dagen. Guiden starter med en kort introduksjon før han i all hast får sendt hele 

gruppen opp til nordfløyen og ber oss sitte ned og ta inn lyset og fargene fra Richters vindu. På 

dager som dette, når solen skinner, sier han på brokete engelsk, da er vinduet «magnificent». 
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Først etterpå tar guiden oss med til det som er kirkens religiøse høydepunkter. Da har lyset fra 

vinduet allerede stemt oss.  

Richter-vinduet bidrar dermed med et element av tilfeldighet i et rom der alt er ladet med 

betydning, og lag av betydninger – historisk, kulturelt, sosialt og religiøst. For meg skjer altså det 

underlige at det ikke bare er katedralen som stemmer meg for å se Richter-vinduet, men også 

Richter-vinduet som stemmer meg for å se katedralen og dens skatter. Nærværet av fargene, og 

følelsen av nærvær de skaper, lar meg se materialiteten i de andre objektene i kirken og sette pris 

på det som materialitet, ikke bare som et fortellermedium.  

Bestemt 

Etter å ha undret meg over Richter-vinduet, kan jeg studere det forgylte relikvieskrinet besatt 

med edelsteiner med særlig interesse for hvordan materialene samtidig samler og sprer lyset. Og 

jeg kan undre meg over hvordan skrinet materialiserer lag på lag med betydning og teologisk 

dybde. Dette kan jeg kanskje nettopp fordi jeg akkurat har undret meg over et vindu som kun 

materialiserer dagslyset. Glassmaleriet sees i lys av dets førmoderne ramme, og det førmoderne 

sees – bokstavelig talt – i lys av dette moderne glassmaleriet. 

Likeledes kaster vinduet et varierende lys over alteret og de handlinger som finner sted der 

gjennom dagen. Det er ikke mindre enn åtte høymesser og tidebønner på en vanlig mandag, da 

jeg besøker stedet. Jeg ser hvordan rommet gang på gang tømmes for turister av de rødkledde 

vokterne, og hører stillheten senke seg før rommet fylles med lystenning, orgelmusikk, bønn og 

bibelord, velsignelse og lysslukking. Alle ord og handlinger som da finner sted, og som tillegges 

den største betydning av dem som kommer hit, skjer i lyset fra et vindu som ikke viser verken 

ord eller handlinger. 

Samspillet mellom lys og rom gjør at jeg retter oppmerksomheten mot verdens sanselige 

fremtredelsesform og dens skjønnhet – dens merbetydning – i tingene selv, uavhengig av 

historien de forteller og deres rolle i det hellige rommet. Og noe er det med spillet mellom 

vinduets fremheving av det ikke-intensjonale og rommets dyrking av det betydningsfylte, får 

meg til å reflektere over forholdet mellom det som er tilfeldig og det som er bestemt.  

Erfaringens betydning for troen 
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Kan den sanselige erfaringen ha betydning for vår tro? Dette er et viktig spørsmål innenfor 

teologisk estetikk, og særlig den delen av feltet som har et skapelsesteologisk utgangspunkt. Man 

er opptatt av i hvilken grad det som er allment tilgjengelig for oss, det som kan sanses, har 

avgjørende betydning for oss og for vår forståelse av det kristne budskap. Den danske Århus-

teologen og filosofen K.E. Løgstrup er opptatt av at menneskelig erfaring er viktig for å forstå 

evangeliet. I artikkelen «Tanken om skabelse som forståelseshorisont for evangeliet» bruker han 

eksempelet å miste noen vi er glade i, og som er glade i oss. Hvilke spørsmål vekker en slik 

erfaring, spør han.15  

For eksempel – og dette er min versjon av Løgstrups eksempel – da min datter mistet sin 

siste oldemor, mistet hun en hun var glad i og som var glad i henne. Datteren min ville ikke 

akseptere at denne kjærligheten mellom dem, som hadde vært så viktig i hennes lille liv, skulle 

bli borte for bestandig. Minnet om kjærligheten og de gode stundene levde selvfølgelig videre og 

dem snakket vi om. Men ikke nok med det, sorgen over tapet førte til diskusjoner om 

kjærligheten, livet og døden. Forsvinner kjærligheten med døden, eller overvinner kjærligheten 

døden? Hun spør: Er hun glad i meg fortsatt, mamma? Skal vi sees igjen?  

I perspektivet fra denne type spørsmål blir kristendommens tale om det evige liv og om 

evigheten viktig – og veldig forlokkende. Og omvendt, uten denne tapserfaringen av en kjent og 

kjær, ville talen om det evige liv fremstå som abstrakt og meningstom for min datter. Slik er det 

ikke bare for barn. Løgstrup understreker at uten den humane erfaring av tap av en kjær, vil 

kristendommens tale om Jesu dødsovervinnende kraft være tom tale.16 

Skapelsens nåde 

Kan det være likeledes med estetisk sansning i verden, vil en estetisk sanselig erfaring også 

kunne vekke spørsmål av eksistensiell og religiøs karakter, og danne et grunnlag for å forstå 

evangeliet? Dette spørsmålet undersøker den norske teologen og religionsfilosofen Svein Aage 

Christoffersen. I artikkelen «Skapelsesnåde. Om den sansbare verdens erfaringsform» trekker 

han frem hvordan Løgstrup vektlegger verdens sanselige former.  

Løgstrup taler – og dette er Christoffersens eksempel – om landskapet i dets lys og farger, 

barnets umiddelbarhet, årstidenes skjønnhet, trærne og gresset og kornet, gleden.17 Uten disse 

                                                           
15 Løgstrup, s. 60. 
16 Løgstrup, s. 60.  
17 Christoffersen, s. 262, med referanse til Løgstrups preken over Joh 16,16-22 fra Aandager-Holevad (1941). 
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sanselige formene kan vi ikke bli kjent med verden, for det er gjennom den estetiske sansning at 

verden melder seg for oss. Og det er først når vi erfarer verden at vi kan erfare og erkjenne 

verden som skapt. Da først kan vi erkjenne skaperen, at Gud som har skapt alt og gitt alt til 

mennesket, mener Løgstrup. Som Christoffersen viser, bygger Løgstrups resonnement på tanken 

om at det som fremmer livet, det er en del av Guds gode skaperverket.18 Dette er en tanke som 

også er sentral hos Luther, som Christoffersen også peker på.  

Det som mennesket erfarer i skaperverket og mottar i takknemlighet, det kaller 

Christoffersen skapelsesnåde.19 Skapelsesnåden hjelper mennesket å forstå evangeliets tale om 

nåden i frelsen, altså den eskatologiske nåden. Dette betyr ikke at skaperverket forteller alt om 

den eskatologiske nåden – evangeliet utfyller og utdyper vår forståelse av hva det vil si å bli 

frelst. Men det betyr at evangeliet bygger på en livserfaring av én form for nåde, skapelsesnåde, 

en allmenn form for nåde, og at uten denne livserfaringen av skapelsesnåde kan evangeliets tale 

om eskatologisk nåde ikke forstås.   

Når vi ser Richter-vinduet i perspektivet fra skapelsesnåden, viser det seg at det jeg i det 

foregående har omtalt som tilfeldige hendelser – lyset, solen – teologisk sett ikke nødvendigvis 

er vilkårlige og tilfeldige. Solen, lyset, varmen, alt er skapt. Og som skapte gir de oss mulighet til 

å erkjenne skaperen. Denne erkjennelsen vil jeg ikke si at ligger i vinduets utforming, men fordi 

vinduet gir en sterk erfaring av solens lys og farger, og solens gang, kan man si at vinduet gir 

erfaring av noe «mer». Og dette «mer» kan, i lys av evangeliet, om evangeliets ord skulle treffe 

betrakteren, forstås som skapelsesnåde.  

Tilfeldighetens paradoks  

Derfor kan en også spørre om det er noe ved den estetiske sansningen av akkurat Richters verk i 

Kølnerdomen, som utmerker seg, i tillegg til lyset og fargene, og som kan gi et særlig bidrag til 

vår forståelse av verden og livet? I kirkerommet erfarte jeg en spenning mellom tilfeldighet, 

betydning og merbetydning som ikke harmoniseres, men som holdes fast i verket slik det står i 

kirken. Vekker denne erfaringen noen spørsmål som er relevante for min eksistens og min tro?  

Tilfeldighet og betydning er temaer som berører våre liv, og er også blant de humane 

erfaringer Løgstrup omtaler i artikkelen «Tanken om skabelse».20 Vi kjenner alle til spørsmålet, 

                                                           
18 Christoffersen, s. 276. 
19 Christoffersen, s. 275-277. 
20 Løgstrup, s. 61-65. 
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om alt liv på vår klode er oppstått ved en tilfeldighet, og Løgstrup utlegger spenningen mellom 

tilfeldighet og betydning som en av de mest omfattende motsetninger i vår tilværelse.  

Løgstrup skriver at på den ene siden er det mulig, at alt som eksisterer i vårt uendelige 

univers, stjernetåke bak stjernetåke, og alt legemlig liv, er blitt til ved et slumpetreff.21 Han 

resonnerer at sannsynligheten kan være liten, men når mulighetene er uendelige, er ingenting 

usannsynlig. På den andre siden lever vi som om det ikke var tilfeldig og vi tillegger alt 

betydning. Fra morgen til aften lever vi som om ting og begivenheter står i en sammenheng og 

har betydning. Det er spenningen mellom betydningsløshet og betydning vi møter i erfaringen av 

vår kjæres død, når vi kjenner at kjærligheten binder våre liv sammen og gir dem evig betydning. 

«Ingenting er tilfeldig», sier min datter, slik hennes oldemor alltid sa til henne.  

Vel er det slik, som Løgstrup også skriver, at livene våre er fulle av tilfeldigheter.22 Vi erfarer 

hell og uhell, smerte og glede. Men man kan velge – og mange velger – å være takknemlige for 

gleden, eller gjøre smerten til sin skjebne, og da tolker man det tilfeldige ut av tilværelsen og gir 

erfaringene betydning. Løgstrup skriver at vi trenger å leve som om ikke alt er tilfeldig, for da 

blir det som skjer meningsløst. Og omvendt, at det først er når vi erfarer betydning, at vi kan 

forstå evangeliets budskap om den evige betydningen, og om Guds oppstandelses makt. 

Med andre ord kan min erfaring av spennet mellom tilfeldighet, betydning og merbetydning i 

katedralen vise meg hvordan jeg forholder meg til livet. Kan jeg kalle noe i dagliglivet 

betydningsfullt, hvis alt er blitt til ved en tilfeldighet? Eller er verdens sanselige 

fremtredelsesform en manifestasjon av lys som ikke er tilfeldig, men skapt? Er fargene jeg ser 

bare produkt av fysikk og kjemi, eller også en skaperkraft? En kraft som er ansvarlig for verdens 

skapelse og som skaper og opprettholder alt liv, alle stemninger, farger, følelser, og som gir all 

betydning? Det vil si: betyr det jeg erfarer i katedralen noe mer? For meg skaper Richter-vinduet 

undring og følelse av å være i berøring med noe av eksistensiell og religiøs betydning.  

Mer betydning 

Jeg erfarer altså det jeg vil kalle merbetydning når solens rike fargespill fortettes i Richter-

vinduet og treffer steinene og menneskene i katedralen, og jeg erfarer presens og undring over 

skjønnheten ved det jeg ser, dets verdi-i-seg-selv. Midt i verkets tilfeldighet og motstand mot 

                                                           
21 Løgstrup, 63.  
22 Løgstrup, 63-65. 
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mening finner jeg som betrakter mening og betydningsfylde, mer betydning. Og merbetydningen 

forteller meg ikke bare at ting har verdi-i-seg-selv, at de er betydningsfulle i seg selv, men at de 

er det fordi ingenting er uten betydning, fordi alt er skapt.  

Mitt spørsmål nå er: bidrar Jørgensens begrep merbetydning med noe mer enn bare å være et 

annet ord for skjønnhet. Har begrepet en dybde som hjelper meg å forstå Richter-vinduet, en 

dybde som kanskje Richter-vinduet kan hjelpe oss å forstå? Med dette spørsmålet forutsetter jeg 

at det ikke bare er slik at det som teologien forteller om, det som er åpenbart, er viktig for å 

forstå verden som omgir oss, men også at det som mennesket erfarer i verden, i sin umiddelbare 

omgivelse, er viktig for teologien.  

En slik sammenheng mener jeg at blir tydelig gjennom de refererte skapelsesteologiske 

betraktningene. Løgstrup og Christoffersen viser verdien av human erfaring og estetisk sansning 

for forståelsen av evangeliet. Mine refleksjoner over estetisk sansning av Richter-vinduet viser at 

erfaring av merbetydning ikke bare er viktig for teologien fordi den hjelper oss å forstå det 

Jørgensen kaller tings verdi-i-seg selv. Erfaring av merbetydning er viktig fordi den forsterker 

vår erfaring av betydning, i motsetning til tilfeldigheten.   

Gjennom denne artikkelen har jeg forsøkt å vise at når det tilfeldige fremheves av verket, 

som motsetter seg mening, samtidig som verket setter estetisk sansning i sentrum for erfaringen, 

da utfordres katedralbesøkeren til å tenke over størrelsene betydning og verdi-i-seg-selv. Estetisk 

sansning av vinduet løfter frem spørsmålet om betydningsløshet kontra betydning og 

merbetydning, og dermed spørsmålet om det evige og Guds som dødens Herre. Dette er verkets 

store fortrinn og styrke. Det er også et viktig fortrinn at kirken har fått et verk som ikke kun viser 

til seg selv, men som får besøkeren til å se på det som er rundt verket, det verket kaster lys over.  

Enda mer betydning?  

Avslutningsvis vil jeg peke på en viktig utfordring ved Richter-vinduet. Et verk som ikke 

forteller noe vil ikke kunne gi betrakteren noe å kjenne seg igjen i, noe en kan speile sitt liv i. 

Men det er ikke slik at Richters vindu ikke forteller noe. Vinduets visuelle utforming forteller om 

piksler og dermed om den digitale verden som omgir oss nå i det 21. århundre. Det forteller også 

om en tradisjon for abstrakt maleri, slik maleriet utviklet seg gjennom det 20. århundre som nok 

en bevegelse fremmet av hvite vestlige menn. I etterkrigstiden ble det abstrakte maleri et 
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kunstuttrykk som vendte oppmerksomheten bort fra den opprivende nære historien og mot det 

åndelige. Denne historien refererer verket til gjennom sitt formspråk.  

Vinduet representerer dermed et kunstuttrykk som ble beskylt for eskapisme, og som ble 

kritisert av kunstnere som gjennom 1960- og 1970-tallet ville ta et oppgjør med nazismen, den 

brutale historien og tabuene, som det abstrakte maleri sprang bukk over. Køln og Dusseldorf var 

viktige scener for aksjons-kunsten. Her virket viktige kunstnere som Joseph Beuys, Anselm 

Kiefer og Ulrike Rosenbach. Disse kunstnerne siktet ikke bare mot oppgjør, men også mot heling 

og forsoning, og arbeidet for at kunsten skulle reflektere og inkludere et bredt spekter av 

livserfaring. Også kvinners erfaring, også de forfulgtes, de undertrykkedes, de utenfor.  Hvordan 

hadde det vært om verket reflekterte noe av denne livserfaringen og ikke som nå, et ordnende 

prinsipp eller noe virtuelt og kalkulert fantastisk?  

I Tyskland, og spesielt i Køln, i en gotisk katedral og i en vindusrute som ble ødelagt under 

andre verdenskrig, hadde det vært spennende å møte noe som rommet et større mangfold av 

erfaring. Som besøkende i katedralen vil jeg gjerne erfare noe som kan kaste lys over mitt liv, og 

liv som ikke passer inn i perfekte kvadrater. Jeg etterlyser det irregulære og sammensatte. Hvor 

er det som er sammensatt av mislykkethet og suksess, lys og skitt, av spennet mellom funksjon, 

dysfunksjonalitet og funksjonshemming, det vil si en gjenspeiling av alt dette som også preger 

våre levde liv i dag, og som kan gi vårt levde liv betydning og merbetydning?  

Alle verk må ikke fylle alle behov, alle livserfaringer. Men akkurat i katedralen, i Køln i 

Tyskland, i et vindu som ble ødelagt under Andre verdenskrig, hadde det gitt mening å gi rom 

for et bredt spekter av livets mange sider. Jeg skulle gjerne erfart en kontrast til det patriarkalske, 

hierarkiske, idealiserende jeg finner ellers i katedralen, et motstykke til vokterne som stenger det 

usømmelige ute. Det kunne vært noe som gjør det lettere å velge og å omfavne det livet jeg lever, 

noe som speiler mitt liv og andres levde liv som fulle av verdi og betydning. 
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