ESBJERG EVANGELIET

CVU Vest er en videregående
uddannelsesinstitution, der tilbyder uddannelser til Ergoterapeut,
Folkeskolelærer, Fysioterapeut,
Jordemoder, Pædagog, Socialrådgiver og Sygeplejerske samt efterog videreuddannelse inden for
de pædagogiske, socialfaglige og
sundhedsfaglige områder.
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ESBJERG idag
CVU Vest udvider til stadighed de
bygningsmæssige faciliteter. Mest
iøjnefaldende er det nye auditorium
i Esbjerg med glasfacader, der forbinder det nye med den oprindelige
seminariebygning.

Den runde væg i foyeren til det
store auditorium er udsmykket af
maleren Erik Hagens.
Kunstneren bruger Bibelhistorien
som påskud til at male det nutidige,

danske samfund af – og den by,
Esbjerg, der lægger væg og rum til
værket.
Så når man står ved begyndelsen,
kan man ikke se slutningen, men
udgangspunktet er Paradisets Have.
Midt i billedet bliver Jesus født, og
det ender med et påskemåltid, 40
meter længere henne.

Erik Hagens’ maleri på det højteknologiske auditoriums væg
deler egenskab med historien og
med hvert enkelt menneskes liv:
Det er umuligt at overskue det hele
på en gang. Uanset hvor man stiller
sig i rummet, er der noget, der gemmer sig bag en runding, man ikke
kan se.

Det gamle Testamente er en broget
samling af urfortællinger om, hvad
der altid har rørt sig mellem mennesker: Nysgerrighed, forvirring,
kærlighed, jalousi, forventning eller
tro, hengivenhed eller begær.
Erik Hagens’ bibelfortælling begynder i Paradis. Det er en moderni-

seret bibelhistorie – og den kunne
lige så godt tage sin begyndelse i
enhver barndom og være historien
om et livsforløb i vor tid.
I Paradisets Have eller barndommens land, hvor man lever i nuet, er
scenografien vildtvoksende frodighed, natur, bier og blomster. Men
modsætning på modsætning følger,

og vi møder Kain på traktoren efter
brodermordet på Abel. Nu skal han
i gang med at opdyrke den kaotiske natur, som forvandles til frodig,
dansk hvedemark. Jakobsstigen,
der tidligere var en fast forbindelse
mellem himmel og jord, er brudt
sammen og itu.
Babeltårnets bygning er tilskyndet

af trangen til have tjek på alt mellem himmel og jord, ligesom Det
Periodiske System indbefatter alle
grundstoffer. Men her er der bragt
sproglig forvirring i systemet.
Jomfru Maria er enlig mor, der får
besøg af en Gabriel i sin etværelses
lejlighed, som er set ovenfra, og
hvor det roder, som kun en ung

kvinde kan rode, og hvor der er
bruseniche, TV og PC og på væggen
en plakat med Will. Blakes Vorherre, der opmåler verden med en
passer. Så bliver Jesus født og lagt
på en løbesko (Apostlenes heste,
som man sagde, dengang man kun
kom frem til fods, som var hans
fremmeste transportmiddel).

Og på det tidspunkt er mennesket
i Erik Hagens’ maleri – børnene fra
Paradisets Have eller barndommens
land – blevet voksne. Jesu tid for
2000 år siden er det bevidste menneskes tid, hvor menneskeheden
blev ”voksen”. Før Kristi fødsel var
der ikke skel mellem menneske og
natur (undtagen hos jøder, hvor det

hed menneske og Gud). Vor kultur
i dag er bestemt af menneskers forhold til mennesker, og alle indtryk
udefra får først værdi eftersom de
fremmer eller hindrer vort arbejde
med vort eget sjæleliv.
I Det nye Testamente kalder Jesus
sig selv for Menneskesønnen. I Es-

bjerg-evangeliet er han som sådan
et billede på alt det, det almindelige voksne individ af i dag må forholde sig til i sit liv og tage ansvar
for, som man får ansvar for sig selv
og sit barn – sin menneskesøn eller
-datter. Dette voksenliv udspiller sig
i det nutidige bymiljø, som er den
kristne verden i dag. Det kulturelle

og det politiske, det personlige og
det almene er blot ingredienser
i det spraglede, forvirrede, ulige
handlingsforløb, som er tilværelsen.
Livet slutter med død og opløsning
– ikke opstandelse, for livet fortsætter i de nye generationer, og
fortællingen kan gentage sig i det
uendelige, ligesom denne fortæl-

ling på væggen er en gentagelse af
noget, der skete for længe, længe
siden, nærmere betegnet for 2000
år siden, og for nylig, som det kan
opleves i denne by, hvor billedet
er blevet til. For Esbjerg er, som de
fleste i Danmark, en meget ordentlig og pletfri by: Røde murstenshuse
overalt i klippede haver, hunde i

kort snor, lige gader, terrorsikret
havn, et middelklasse-miljø, som
ingen farisæer fra dengang kunne
føle sig fremmedgjort i ! Der er nok
at gribe fat i af motiver og ligheder
med det, en Jesus færdedes i, for
kristen selvforståelse er nu blevet
synonym med Jesu største aversion,
selvgodhed, som er det solide livs-

grundlag for mennesket i den rige
del af verden.
Undervejs i billedet kommer man
naturligt nok mere og mere ind i
det, som mennesket Jesus gjorde og
sagde, især hvis man har en bibel
med. Der er mere end 150 steder på
maleriet anført kapitel og versnummer fra de relevante skriftsteder.

Jesus var skarp og uforudsigelig og
kontroversiel i lige så høj grad, som
han var frelser og forsoner. Det er
forunderligt at tænke på, hvad han
har tilskyndet menneskeheden op
gennem tiderne. Med sine 2000 år
fremstår Jesus som en handlingens
mand, mens den (kirkens) platform,
som han fremføres på, er vakkelvorn.

Denne tryksag er produceret for CVU Vest med
tilskud fra Ribe Amts Kunstudvalg.
Fotografierne er taget af Esbjerg-fotografen
Poul Madsen, der også har computerbearbejdet
den ”lange optagelse” af auditorievæggen.
Lars Skaaning fra Politiken har fotograferet
”malerne under arbejdet” maj 2005.
Portrætfoto af Flemming Rendbo.
Tekst og lay-out ved Erik Hagens.
Prepress: Eks-Skolens Trykkeri ApS, København.
Trykt i et 1. oplag på 10.000 hos Narayana Press,
september 2005.

Lidt om maleriets teknik og økonomi
Esbjerg-evangeliet er malet fra 2003-2005 og dækker en vægflade på 135m2. Der er anvendt en almindelig PVA
vægmaling 765 - acrylforstærket, mat plastmaling fra Beck & Jørgensen, et firma der har været leverandør til
malerfaget i Danmark siden 1892.
”Hemmeligheden” ved denne maling er det gode farvepigment, for der er foruden sort og hvid kun brugt 7 forskellige kulører: Orange, fingul, oxydgul (okker), zinnoberrød, ægtegrøn, ægteblå, violet. Disse 7 farver ligger til
grund for hele udsmykningens farveskala.
Der er brugt alle mulige tegneteknikker og metoder til at overføre skitser og idéer fra papir til væg – lige fra
den klassiske ”ponse” og kultegning til fotografi og overheadprojekter.
De godt 150 skriftsteder og tekster og symboler er overført og malet med skabeloner.
Undervejs i forløbet har der foruden Erik Hagens, som indestår for idé og udførelse, været to malere på: Skiltemaleren John Gleerup fra det velrenommerede, københavnske malerfirma Nielsen & Kromann, og kunstmaleren
Lars Ravn. Førstnævnte har blandt andet gjort sig bemærket med sine store malede bill-boards til Paladsteatret i
København og som fór-maler for mange af tidens kendte, danske kunstmalere. Sidstnævnte er et af de veletablerede navne i kunstlivet, kendt for sine varme skildringer af de hverdagsagtige begivenheder, som at elske med
sin kone, vande sine blomster, passe sine kaniner. Ligesom John Gleerup har Lars Ravn malet
efter oplæg: Blomster til paradiset, fruesko, kongelys, snerle, sort natskygge, liljekonval,
kodriver, okseøje, fingerbøl og særligt den lille dam helt nederst på trappen med hvid åkande
er fin – ja vel næsten genial på dette sted, for al liv udsprang af vand og her finder vi netop
begyndelsen på værket. Hans malemåde eller stil har disse steder tilføjet udsmykningen
en ingemannsk tone af oprigtighed, som er så uundværlig i denne historie.
Udførelsen af udsmykningsopgaven beløber sig til 830.000 kr.
Statens Kunstfond har betalt 630.000 kr
og CVU Vest de resterende200.000 kr.

Skiltemaleren
John Gleerup
Kunstmaleren
Erik Hagens

Mattæus 2,11: De vise mænd er
Poesi, Musik og Maleri (selvportræt)

Esbjerg-evangeliet – en fortolkning af bibelen?
Maleriet på det højteknologiske auditoriums runde
murflade er i lige så høj grad et danmarksbillede,
som det er en bibelhistorie. Det skildrer en hverdagsverden af i dag, og det er en verden, der på
mange måder ligner den verden, Jesus levede i for
2000 år siden. Det mener maleren Erik Hagens. Der
er ikke noget nyt i, at kunstnerne maler de bibelske fortællinger ind i den verden og de miljøer, de
kender fra deres egen tid. Sådan har man altid gjort. Det gjorde Pieter Brueghel i 1500-tallet
og Niels Larsen Stevns for 80 år siden. Men Erik Hagens kan ikke male med samme alvor og inderlighed, som de gamle mestre. Der er imidlertid en ydmyghed over for stoffet. Det viser den
overvældende rigdom af detaljer, som Esbjerg-evangeliet indeholder, men tonen er uhøjtidelig og mere direkte, når han omsætter de bibelske fortællinger til kommentarer om danskernes liv år 2005. Værket er et oprigtigt forsøg på at indpasse bibelens billeder i vor tid. Disse
billeder bliver tilsyneladende ved med at være der, uanset hvordan og hvad der sker. Hvis de
kan formidles på en ny måde, så vil de måske være der endnu et stykke tid ud i fremtiden?
Hos Mattæus kapitel 16, vers 4 skælder Jesus ud over at folk kræver tegn og beviser for at
kunne tro. Her lægger han afstand til de mirakler og uforklarlige episoder, som man ellers
hæfter på hans virke – han siger med andre ord: MIRAKLER FORBUDT!
Hos evangelisten Johannes kap. 21, vers 25 - det er den allersidste og meget smukke, men lidt
enfoldige sætning hos Johannes - nævner han alle de bøger, der er skrevet om ting, Jesus har
gjort – bogreolen viser et udvalg... !
Thorvaldsens Jesus er åndeagtig på en banal måde og han er stadig i brug – sidst som baggrundsfigur ved kronprinsebrylluppet i Københavns domkirke i maj 2004. Mens den Jesus, der
optræder i Carl Th. Dreyers film ”Ordet” fra 1955, er fascinerende og dybt overbevisende fremført ved en af den tids gode skuespillere,
Preben Lerdorf Rye (1917-1995). Her står en levende, kunstnerisk fortolkning af Jesus i skarp
kontrast til den formalistiske tradition,
som Den danske folkekirke hviler på.
Lukas kap. 17, vers 21: ”Guds rige
kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke
kunne sige: Se her er det!
Eller: Se dér! For Guds rige
er midt iblandt jer”. Det
er et af de stærke udsagn i
evangelierne… og password
til dette kunstværk.

Bibelhistorier, som de fleste har hørt…
Den fortabte Søn og Den barmhjertige Samaritan er fortællinger, som Jesus fandt på og fortalte, fordi folk
dengang ikke forstod hans idéer og budskab med mindre han omsatte det (Matt. 13, 10-13) til spændende
historier, fiktion eller ”lignelser”, som bibelen kalder dem.
Men der er også historier fra Det nye og gl. Testamente, der er virkelige hændelser, som f.eks. Salome, der
danser for Kong Herodes til en fest og får serveret Johannes Døberens hoved på et fad.
Det er der skrevet teaterstykker over (Oscar Wilde) og lavet opera om (Rich. Strauss) – her er situationen
mere ordinær, hvor familien hygger sig omkring weber-grillen…:

Mattæus 14, 6-12: Men da Herodes fejrede fødselsdag, dansede
Salome for selskabet og betog
Herodes, så han svor på at ville
give hende lige meget hvad hun
bad om. Tilskyndet af sin mor siger
hun: ”Giv mig Johannes Døbers
hoved på et fad!” Kongen blev ked
af det, men på grund af sin ed og
sine gæster befalede han, at hun
skulle have det, og han sendte
bud og lod Johannes halshugge
i fængslet. Og hans hoved blev
bragt på et fad og givet til pigen,
og hun bragte det til sin mor.

Lukas 10, 30: En kvinde var på vej
fra Århus til Esbjerg og blev slået
ned på en rasteplads, hvor hun
holdt ind. Voldsmændene trak
tøjet af hende og slog hende. Så
forsvandt de og lod hende ligge
halvdød. Senere holdt en præst ind
til siden for at forrette sin nødtørft,
men forsvandt hurtigt, da han fik
øje på den ilde tilredte kvinde. Det
samme gjorde en forretningsmand,
der havde travlt. Men en bosnier,
der var på vej, løftede hende ind
på bagsædet af sin bil og bragte
hende på hospitalet i den by, han
kom fra, inden han igen fortsatte
sin rejse.
Når man besøger sin gamle,
afkræftede far på plejehjemmet,
hvem er det så, der tager ansvar for
at skabe værdige og trygge rammer omkring de gamle: Den yngre
flygtning fra Iran eller en indvandrer fra Bosnien, sågu’!

Bibelske talemåder, der bruges endnu…
Dansen om guldkalven…
forbrugersamfundets
credo er blevet til dansen
om jordkloden i globaliseringens hellige navn.
2. Mosebog 32, 1-6.

Vend den anden kind til…
pacifistens motto?
Matt. 5, 38-40.

En uriaspost – at blive sat på en opgave, der er dømt til at mislykkes.
2. Samuelsbog 11, 14-19.

En ørkenvandring – at være i en
tom og åndsforladt situation.
Markus 1, 12-13.

Det forjættede land – som man
brændende ønsker at blive
delagtiggjort med…
1. Mosebog kap. 13.

Kast den første sten – porno er et
skældsord for alt, der støder os. Men
ingen kan vist sige sig fri for en vis
fascination ved porno, der er tæt
forbundet med stærke drifter og kønslivet, og man lægger ofte afstand til
noget, som man må vedgå i det skjulte.

At kaste perler for svin
– ressourcespild.
Matt. 7, 6.

Portrætter af kendte mennesker såvel som af studerende og personale på CVU Vest

1. Mosebog 11.
Babelstårnet.
Prinsesse Alexandra.

Lukas 6, 20.
Osama Bin Laden.
2. Mosebog 32, 19.
Fogh Rasmussen.

1. Mosebog 3, 16.

Markus 15, 16-20.
Prins Joachim – dette
portræt af Prins Joachim
med avis på hovedet
kræver en forklaring:
Prinsen kan og bliver ikke
ligestillet med en Jesus
fra Nazareth. Tornekro2. Mosebog 20, 15.
ningen, som Jesus bliver
Hr. Møller.
udsat for, modstilles den
forhånelse, som pressen
i dag skånselsløst kan
udøve over for hvem som
helst, hvis det giver seereller læsertal…

Højsangen 1, 5.
Farhiya Hassan, 33-årig
pædagogstuderende
ved Seminariet i Esbjerg, 2005.

Jonas bog 4, 7.

Apostlenes gerninger 9, 4.
Speedwaykøreren Erik Gundersen, pædagogstuderende ved Seminariet, 2003-2005.

Højtiderne, Julen og Påsken
I Danmark er julen den største højtid og fest. Vi giver gaver, fejrer Jesu fødsel og det går mod lysere tider. Men
påsken er måske endnu mere livsbekræftende, fordi den er sindbillede på vinteren og kuldens (og dødens) ophør og foråret og den varme genfødsel i frodighed og lys – naturens opvågnen. Maleriets påskeafslutning viser
Jesu sårede fødder med naglegab og bagved spøgelsesagtige huse med Langfredags-tomhedens tusmørke bag
ruderne – som den tomhed disciplene, hans tilhængere, måtte have oplevet, da Jesus var henrettet.
Billedet nedenunder er en kontrast til tomheden: Det store påskemåltid,
nadveren, hvor familien er samlet. For det slutter, som det engang begyndte, i
paradis, i fylde og harmoni...

Lukas 2.
- Den helt nyfødte Jesus.

