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”Til Trøst og Håb”
I forbindelse med Kunstforeningen, Pakhusets medlemsudstilling i december 2019, udgiver vi denne lille bog, hvortil de
udstillende kunstnere har leveret fotos af deres værker.
Temaet for udstillingen er: ”Giv et bud på, hvilket værk i kirken
du selv ville finde trøst og håb ved at se på, når du sidder i kirken.” Det har således været op til den enkelte kunstner selv at
vælge motiv, teknik og materiale at udtrykke sig i.
Traditionen for, hvad der plejer at være i kirkens udsmykning,
har hermed været sat til side til fordel for den tanke, at det skal
vise noget, der kan ”Trøste og giver Håb.”

Man kan sige, at moderniseringen i kirkekunsten skete
med renaissancen i 1500-tallet og at den løbende har udviklet sig frem til i dag.
I Danmark ser vi især store
forandringer fra 1950 og frem
til i dag, hvor vi har eksempler
på meget anerkendte kunstneres udsmykninger i vores
kirker.
Kunstnerne er blandt flere:
Joakim Skovgaard, Niels Larsen Stevns, Svend Havsteen
Mikkelsen, Per Kirkeby, Bjørn
Nørgaard, Arne Haugen Sørensen, Robert Jacobsen, Sonja Brandes, Erik Hagens og
Christian Lemmertz. Blot for
at nævne nogle få, men betydelige kunstnere.
Elsebeth Herdahl

Kirken under forandring:
Når vi ser denne udvikling i
den moderne kirkekunst også
her i Danmarkt, hænger den
sammen med billedets betydning, som vi ser den i den

oldkristne kirke over middelalderkirken , i renaissancen,
barokken, og i det brud med
billedkunsten der skete med
den lutherske protestantismes
indførelse i Danmark.

skønvirkestilen så gav et nyt,
tidssvarende bud på et andet
billedsprog i kirkekunsten.
Man ser en udvikling, hvor det
personlige udtryk i højere og
højere grad bliver tydeligt.

Billedet var oldtids- og middelaldermenneskets måde at
møde det guddommelige på,
da langt de fleste af den tids
mennesker var analfabeter.
Den katolske kirkes sprog var
LATIN, og netop dette understreger BILLEDETS enorme betydning som en slags
OVERSÆTTELSE af den hellige skrift til menigmands eget
liv og den virkelighed, som
han/hun befandt sig i.

I middelalderkirken
1150 - 1350:

Senere i 1700- og 1800-tallet
præges kirkekunsten især af
romantikkens lidt sødladne,
idylliske og sentimentale billeder. Især Bertel Thorvaldsens
hvide og rene marmorfigurer,
der rykkede ind i fx , domkirken i København, har præget
smagen i kirkekunsten frem
til århundredeskiftet, hvor

Den katolske kirke fastholdt
med strenghed den opfattelse, at ingen kunne opnå frelse
udenfor kirken. Derfor var billederne kirkens pegepind for
mennesket.: ”Se sådan skal du
forstå kristendommen, hvis
du vil frelses.”
Det menneskelige var sat til
side her. Det jordiske liv var
lastefuldt. Alle figurer er flade
og uden krop under tøjet. Der
er såkaldt ”omvendt perspektiv” i scenerne, det vil sige, at
forsvindingspunktet samler
sig bag ved beskueren og ikke
bag ved de fremstillede figurer. De ser ud mod os.
Kun de fortabte mennesker,
der skildres i helvedes kva-

ler har rigtige kroppe, fordi
de er fortabte i det lastefulde
jordiske liv, de har givet sig
hen til, dvs til kroppens tilfredsstillelse. Vi kender disse
billeder fra de ret få kalkmalerier, vi har kunnet afdække
i vores kirker efter at de har
været malet over i reformationstiden.
Renaisssancen
ca.1400 -1500
Med renaissancen begynder
moderniteten som sagt. Naturvidenskab, samfundsdannelse, digtning
arkitektur
og billedkunst blomstrer nu.
Mennesket var ikke længere fra kirkens side underlagt
forestillingen om at jordelivet
skulle være noget usselt og
lastefuldt, man skulle forsage
– tværtimod blev mennesket
nu frisat, så det kunne nyde
det jordiske liv. Mennesket
blev selve centrum i verden og
i sit eget liv, som det så måtte skabe selv ud fra egne mål,
drømme og ansvar.

Billederne i kirken kom dermed til at skildre biblens
mange fortællinger i virtuose,
realistiske gengivelser af det
dennesidige, jordiske liv.
Med renaissancens menneske- og gudsopfattelse betones
især treenigheden, og det slås
fast at Jesus som Guds søn er
sandt menneske og sand Gud.
Jesu jordeliv skildres derfor
som et menneskes liv med
Jomfru Maria som hans mor.
Man kan sammenligne de to
opfattelser af Jesus, man havde i henholdsvis middelalderen og fra renaissancen og
frem, ved at se på krusifikserne. I middelalderens korsfæstelsesscener hænger Jesus på
korset som den sejrende Gud
eller konge uden lidelse, mens
korsfæstelsen fra renaissancen og frem skildrer Jesus som
det lidende menneske med en
martret krop. Jesus er sandt
menneske her, ligesom han
også er sand Gud. Men han er
frem for alt en Gud, der kender
til den menneskelige lidelse.

Barokken
ca.1500- 1600
I denne periode arbejdes der
med at virkeliggøre ideen om,
at menneskelivet skulle afspejle og rette sig ind efter de
guddommelige love.
Der indføres ensartet mål og
vægt sammen med symmetri
i arkitektur og havekunst. På
samme måde betones perspektivet i tegning og malerier – der forventes et klart
forsvindingspunkt, der ender
i baggrunden af det motiv,
maleren fremstiller. Rummet
skal være realistisk, jordisk.
Det betyder også, at Lys/skygge- behandlingen bliver vigtig. Farverne svækkes derfor i
barokken, når de må vige for
mørk skyggelægning, populært kaldt for clair/ obscur.

Reformationen
i Danmark
1536
Med reformationen i 1536 opstår en ny holdning til billeder
i kirken. Luthers opfattelse
var, at de skulle ud, og at kun
ordet skulle have plads i kirken – ordets enevirken. Det
var nu alene fornuften, der
skulle lede mennesket, det
skulle ikke forføres af billeder.
I Danmark kender vi resultatet: middelalderens kalkmalerier blev kalket over, så kirkerummets vægge fremstod
hvide, og der var nu fokus på
prædikenen over den hellige
skrift på nationalsproget.
Den handling har man senere fortrudt, og der er gjort
mange indsatser fra især romantikkens periode for igen
af afdække disse kalkmalerier, og mange steder er det
lykkedes i et vist omfang, og
andre steder står de nu som
fragmenter i kirken. Senere
kunstnere har netop forholdt

sig til disse fragmenter, som vi
bl. a. ser det hos Karl Henning
Pedersen i Ribe Domkirke, der
netop blender sine billeder
ind sammen med resterne fra
kalkmalerierne.
Romantikken og Frem
ca.1800-1900
Med
romantikken
fra
1800-tallet og frem betones
det harmoniske, inderlige og
sentimentale i billederne i kirken, ligesom de ideale romerske marmorfigurer fra antikkens Rom får indpas med fx
Bertel Thorvaldsens skulpturer. Den smag dominerer kirkekunsten i Danmark frem til
skønvirketiden omkring 1900.
Her er det Joakim Skovgaard,
der indførte moderniteten
med de store kalkmalerier i
Viborg Domkirke. Herefter
fulgte mange moderne bud på
en anderledes kirkekunst frem
til i dag, fordi det personlige
gudsforhold nu var blevet tydeligt.

Temaer
Man kan så spørge, hvordan
det kan være, at det vedblev at
være de gængse temaer fra kristendommen, der fulgte med
i den moderniserede billedbrug, og svaret er enkelt: Det
er fordi den kristne tro hænger
ved livets grænsepunkter!
Vi ser de kendte temaer som
korsfæstelsen, nadveren, opstandelsen, Jesu fødsel, den
gode hyrde, Peters Fiskedræt
med flere
Det interessante bliver så,
hvordan disse temaer behandles, og her er farvebrug, materialevalg, billedbeskæring,
rumopfattelse, penselføring
og tegning de elementer, de
moderne kunstnere vælger frit
mellem.

Udvalgte moderne
kunstneres kirkeudsmykning i Danmark
Joakim Skovgaard,
Viborg Domkirke 1906.
Skovgaards kalkmalerier tager
afsæt i den teknik, man brugte i middelalderen, hvor der
males med jordfarver på vådt
puds (al fresko) – og det betyder, at det blive farver som
okker, jern, kobber , mangan,
umbra der bliver brugt. Skovgaard hentede i øvrigt inspiration fra den gamle byzantinske
kirkekunst.
Arne Haugen Sørensen:
Dalbyneder Kirke 1993
Det er især i det dekorative og
det illusoriske, Arne Haugen
Sørensen er kendt for at have
skilt sig ud fra andre moderne
kirkemalere. Men her kommer farvernes og penselstrøgenes betydning ind.

Vi ser i Dalbyneder Kirke,
hvordan kunstneren anbringer en altertavle op mod gamle kalkmalerier med jordfarver, mens han selv bruger de
klareste spektralfarver i meget
brede penselstrøg. Farverne
står strålende som lys, brudt
i prisme op mod ældre mørke
billeder. Det er den vigtigste
indsats hos ham. Hertil kommer et motiv , som går igen
hos ham andre steder:” Isaks
Ofring.” Man ser her hvordan
Abraham holder sin søn tæt
ind til sig og længselsfuldt ser
efter den frelsende engel, der
endelig kommer. Kunstneren
har mange år boet i Spanien
og den katolske kirkes stærke
farvebrug har påvirket ham.
Bjørn Nørgaard:
Knebel Kirke 2004
Alteret i Knebel Kirke er bygget op næsten som en skulptur
af mange materialer: bronze, granit, forsølvet kobber,
smedejern og træ. På en gang

viser alteret Jesu opstandelse,
korsfæstelse og ydmygelse – i
Christianskirken i Fredericia
har Nørgaard netop helt aktuelt anvendt samme materialer
i et nyt indgangsparti.
Christian Lemmertz:
Kongens Lyngby 2012
Alteret i kirken har Lemmertz
hugget ud i hvidt marmor, så
man fejlagtigt må tro, at der
ligger en hvid dug på bordet.
Han tager tydeligvis fat på
Thorvaldsentraditionens krav
om ædle materialer og hvid
enkelhed. Man føler, at det
både er materialet og emnet,
der skal tale til os.

materialet på en og samme
tid er både jern og guld, skrot
og ædelt metal. De hænger på
væggen som fragmenter – næsten som de rester, vi kender
fra kalkmalerierne flere steder.
Sonja Brandes:
Sønder Broby Kirke 2002
I stort format har kunstneren
valgt at klippe et motiv , ”Den
gode Hyrde” som altertavle.
Det sprøde klip er lagt mellem
glasplader, så lyset for lov til
at give motivet vekslende karakter.

Robert Jacobsen:
Hjerting Kirke 1992

Erik Hagens:
Esbjergevangeliet 2007,
Skovlunde Kirke 2013 og
2019

Altertavlen er skabt som en
udsmykning i apsis, hvor Robert Jacobsen har ophængt
små og store ”skrotdukker” af
jernaffald fra havnen i Esbjerg.
Her og der er de forgyldte, så

I næsten naiv tegneseriestreg
har Erik Hagens skildret Jesu
liv i Det 40 kvadratmeter store vægmaleri på Esbjerg Seminarium. Han bryder med ”den
gode smag” og nærmer sig en

folkelig naiv fremstilling med
kraftige streger, farver og personlige fortolkninger af biblens billeder.
Det er et maleri, som man
har fundet interessant – det
samme gælder hans billeder i
Skovlunde Kirke, - indtil 2019,
hvor han gik for vidt i sin politiske tolkning og drog Inger
Støjberg ind i sin billedfortælling. Her satte biskoppen en
fod ned, men menighedsrådet
valgte at beholde billedet!
Mange andre kunstnere kunne
med stor ret have været inddraget, men de ovenstående
kunstneres billeder viser klart,
hvordan det er farver, lys,
komposition og materialevalg,
der definerer det personlige og
individuelle hos kunstnerne,
mens motiverne forbliver biblens fortællinger.
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