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INDLEDNING
Dette materiale er skabt som et samarbejde mellem FDFs kristendomsudvalg og Silkeborg Højskole.
Materialets formål er, at FDFs ledere og bestyrelse skal få større indsigt i, hvilke muligheder kunst giver i
mødet med det religiøse. Eller omvendt: Hvilke muligheder giver kristendommen i mødet med kunsten?
Det er heldigvis blevet mere ”op i tiden” at bruge billeder i kirken og i forbindelse med kristendom i det
hele taget. Grunden til, at det er så godt er, at god kunst skaber muligheden for, at man kan se nye
perspektiver i kristendommen. God kunst stiller spørgsmål eller belyser en historie eller en problemstilling
på en ny, anderledes eller måske kontroversiel måde, hvilket giver beskueren mulighed for at overveje og
søge svar på de stillede spørgsmål. – Det kan dog være svært, og skal der stilles gode spørgsmål, der har
dybde, kan værkerne nogle gange også blive så abstrakte eller uigennemtrængelige, at flertallet giver op
eller tager afstand, før de får givet det en reel chance.
Kunst kræver altså, at man giver det tid – og giver sig selv tid til at prøve at trænge ned i dets dybder. Gør
man det, så kan man efterfølgende føle sig fyldt op med både oplevelse og viden, og måske vil man endda
fornemme, at kunstværket har rykket noget hos en. At det har flyttet nogle perspektiver.
Mødet med kunst er subjektivt – det opstår i mødet mellem betragteren og værket selv. På samme måde er
det med kristendommen og individet ‐ tro opstår i mødet med det sublime, i et direkte forhold mellem Gud
og menneske.
En forudsætning for at kunne bruge kunsten i forbindelse med kristendom er, at man har mulighed for at se
værkerne. Derfor er dette materiale også rigt illustreret – primært af kunst, der er at finde på Silkeborg
Højskole. – Det er altid muligt at besøge højskolen, hvis man vil se nærmere på værkerne. Billederne ligger
også i en elektronisk udgave på www.FDF.dk under forkyndelse i filarkivet.
Silkeborg Højskole er FDFs egen højskole, der blev indviet i 1969, og den bygger på et kristent livssyn, som
vi kender det fra FDFs værdigrundlag. Samtidig bygger den på den Grundtvig Koldske højskoletradition.
Mange FDFere har i tidens løb været elever på Silkeborg Højskole, sammen med mange andre elever med
vidt forskellige baggrunde og interesser. Se mere om Silkeborg Højskole på www.silkeborghojskole.dk
Vi håber, at I i jeres andagter vil gøre brug af dette materiale til at bevæge jer ud over den normale form,
om det så er før ledermødet eller i andre sammenhænge. Materialet kræver lidt ekstra tid, men så skulle
der også være god basis for at diskutere både kunst og tro. Andagterne kan bruges hver for sig og man
behøver derfor ikke starte fra en ende af. Det kan dog anbefales at gennemlæse alle tre andagter til Nis
Schmidt, inden disse benyttes. – Hver andagt vil blive afsluttet med et spørgsmål til overvejelse, der måske
ikke altid kan besvares, men som forhåbentligt vækker ny undren. Yderligere vil der være krydret med en
sang, en tekst eller en bøn som kan vælge at bruge i sin andagt.
God fornøjelse
Jens Maibom Pedersen, formand for Kristendomsudvalget og Jan Lundum, kunstlærer på Silkeborg Højskole
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Den signede dag – Anne Marie Egemose
Det store billedtæppe, Den signede dag, hænger i Silkeborg Højskoles foredragssal og er blevet lavet til
formålet. Billedtæppet hænger sådan, at elever og kursister på højskolen året rundt kan sidde og kigge på
det med dugfriske øjne og reflektere og glæde sig over, at endnu en dag er begyndt.
Billedtæppet illustrer flot N.F.S. Grundtvigs salme af samme titel, og måske særlig første strofe:
Den signede dag med fryd vi ser
af havet til os opkomme,
den lyse på himlen mer og mer
os alle til lyst og fromme!
det kendes på os som lysets børn,
at natten hun er nu omme!
Salmen og billedet handler om lys – og om dagen, der bliver givet til os i gave hver eneste morgen.
Billedtæppet viser den buede horisont og den store varme, røde sol, der stiger op bag denne. Natten er
omme – mørket har lagt sig, og varme og lys vil igen tage over, hvor der før, i natten, var mørke og kulde.
Lyst skinner for os, og Grundtvig skriver, at Gud har skabt lyset og dagen for os til evig tid.
thi evig nu skinner livets lys
for gamle og så for unge.
Billedtæppet er vævet, så det nogle steder er kraftigt og andre steder nærmest gennemsigtigt og hullet. Det
symboliserer måske de dybder, livet indeholder og de mange facetter og lag, der er i vores tilværelse. –
Vigtigst i salmen er det for Grundtvig at gøre det klart, at vi skal huske at takke Gud for dagen, han har
skabt, og i billedtæppet illustreres morgenrøden med lærkerne smukt som et virvar af vinklede streger, der
dannes i forgrunden – foran solen – som er det symbolsk for alt det levende, der vågner med solen. Det er
lavet enkelt og symbolsk, men med farver og en komposition så stærk, at man næsten kan høre lærkerne
synge.
Thi takke vi Gud, vor fader god,
som lærken i morgenrøde,
for dagen, han os oprinde lod,
for livet, han gav af døde.
Den signede dag i Jesu navn
os alle vort liv forsøde!
Dagen er som stået op af døde som Kristus genopstod og overvandt døden og mørket. Dagen er et symbol
på dette, og når aftenen igen henruller mindes vi om, at mørket er en del af tilværelsen. Mørket vil komme,
men det samme vil lyset – igen og igen – og derfor kan vi med ro i sindet gå til ro om aftenen med visheden
om, at lyset og dagen vil være tilbage igen, når vi vågner.
FDF & Silkeborg Højskole
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Som guld er den årle morgenstund,
når dagen opstår af døde,
dog kysser os og med guld i mund
den liflige aftenrøde,
så tindre end må det matte blik,
de blegnede kinder gløde.
Spørgsmål til overvejelse:
Hvorfor er der behov for natten og mørket? Hvorfor har Gud ikke skabt livet, så der altid er lys og varme?
Sang:

Den signede dag med fryd vi ser
Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1826
Melodi: C. E. F. Weyse, 1826
Den signede dag med fryd vi ser
af havet til os opkomme,
den lyse på himlen mer og mer
os alle til lyst og fromme!
det kendes på os som lysets børn,
at natten hun er nu omme!
Den signede stund, den midnatstid,
Vorherre han lod sig føde,
da klared det op i østerlid
til dejligste morgenrøde,
da lyset oprandt, som jordens bold
skal lysne udi og gløde.
Om levende blev hvert træ i skov
og var så hvert blad en tunge,
de kunne dog ej Guds nådes lov
med værdelig røst udsjunge,
thi evig nu skinner livets lys
for gamle og så for unge.
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Thi takke vi Gud, vor fader god,
som lærken i morgenrøde,
for dagen, han os oprinde lod,
for livet, han gav af døde.
Den signede dag i Jesu navn
os alle vort liv forsøde!
Nu sagtelig skrid, vor højtidsdag,
med stråler i krans om tinde!
hver time til herrens velbehag
som bække i eng henrinde,
til frydelig sig til sidst de sno
op under de grønne linde!
Som guld er den årle morgenstund,
når dagen opstår af døde,
dog kysser os og med guld i mund
den liflige aftenrøde,
så tindre end må det matte blik,
de blegnede kinder gløde.
Så rejse vi til vort fædreland,
der ligger ej dag i dvale,
der stander en borg så prud og grand
med gammen i gyldne sale,
så frydelig dér til evig tid
med venner i lys vi tale!
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Parforhold – Nis Schmidt
Nis Schmidt har igennem længere tid koncentreret sin skaben omkring det religiøse. Det interesserer ham
ikke, som så mange andre kunstmalere gennem historien, at male Jesus på korset. Det er for ligetil, og vi
har set det så mange gange, at værkerne ikke længere fortæller noget nyt eller sætter nye spørgsmålstegn.
De første tre malerier i denne udgivelse er alle af Nis Schmidt. I Silkeborg Højskoles dagligstue hænger
malerierne side om side som en treleddet altertavle; et triptykon, i følgende rækkefølge: Parforhold, Tavle
og Tang og Klud på slap line. De er ikke malet på samme tid, men passer trods det rigtig godt sammen.
Men hvad har malerierne med kristendom at gøre? Budskabet springer ikke ligefrem i øjnene på os. Nis
Schmidt arbejder med helt enkle kompositioner bygget op af få genstande ofte genkendelige fra vores
hverdag sat op på en mørk flade. Farverne er oftest sparsomme, og symbolerne svære at få hold på trods
deres enkle fremtoning. Alligevel er der noget virkelig dragende over malerierne. Noget, der får ens øjne til
at søge tilbage til værkerne igen og igen.
Malerier forholder sig til det forgængelige, til det jordiske og samtidig til det himmelske eller religiøse i
form af symboler, der henviser til kristendommen. Han bruger bevidst arkitekturelementer fra kirker i sine
FDF & Silkeborg Højskole
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billeder, eller han henviser til kristendommen med ordet CREDO – der i traditionelt kirkesprog betyder fisk,
søm og tornekrans. En samtidig ofte benyttet parallel er til barokkens kunst med ordene MEMENTO MORI
(husk, at du skal dø).
Nis Schmidts værker kræver, at man giver sig tid. Tid til eftertanke og til at stille spørgsmål. Der findes dog
ikke konkrete svar – og en analyse vil derfor altid være subjektiv. Men er det ikke også sådan med
kristendommen? Vi kan ikke få alle de svar, vi søger, men ved at stille spørgsmål bliver vi alligevel klogere
på os selv og hinanden.
I værket Parforhold er et stykke hvidt klæde spændt ud på en sort flade med en aftegning af nogle buer. To
emaljerede haveskovle i henholdsvis gul og blå monteret med et par enkelte søm gennem klædet
hængende side om side parallelt med hinanden.
Titlen henviser til menneskelivet – der med sin begyndelse tager os tilbage til de første mennesker på
Jorden; Adam og Eva. Forskellige i udseende som de var, som mand og kvinde er det, med hver deres farve
men med samme form og egenskaber. Barokken brugte på samme måde symboler for at illustrere noget
eksistentielt – som fx kraniet til at vise forgængeligheden – altså en påmindelse om, at vi alle skal herfra på
et tidspunkt. Eller sæbeboblerne for at illustrere livets skønhed, der kan briste så let, som det er opstået.
Tilsvarende viser Nis Schmidt i mange af sine billeder tingenes forgængelighed. Som de emaljerede skovle i
Parforhold, der er begyndt at ruste. Altså en næsten naturvidenskabelig realisme sat op mod troen –
kristendommen og det evige liv. Måske gør Nis Schmidt her op med den almene betragtning, at
naturvidenskab og tro ikke kan forenes.
Det er ikke tydeligt, hvad det hvide felt i billedet skal henvise til. Men det kan ses som det klæde,
svededugen, som Veronika tørrede Jesu ansigt med, da han bar sit kors mod Golgata og som særligt i den
katolske tro har stor betydning for de troende. Klædet her vidner ikke om en aftegning af Jesu ansigt – men
måske nærmere om en flyvsk illustration af Helligånden og med antydninger af Jesu blod. Men netop Jesu
blod er det, vi gennem pagten har fået som tegn på den kristne tro, og Helligånden er det element, der i sin
metafysiske gestalt er iblandt os.
Nis Schmidt fremhæver væsentlige elementer i kristendommen og peger med denne analyse på det kristne
budskab, på blodets pagt, på Helligånden og på menneskelivet – på mand og kvinde – på dig og mig som
hinandens næste.

Spørgsmål til overvejelse:
‐

Hvad vil det egentlig sige at have en pagt med Gud gennem nadveren?

‐

Hvordan kan man beskrive, hvad Helligånden er? Hvordan vil I beskrive det for børnene i kredsen?

FDF & Silkeborg Højskole
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Tekst: Mar. 8, 1‐9
Bespisningen af de fire tusind
v1 I de dage var der igen en stor skare, som ikke havde noget at spise, og Jesus kaldte disciplene til sig og
sagde til dem: v2 »Jeg ynkes over skaren, for de har allerede været hos mig i tre dage og har ikke noget at
spise; v3 og sender jeg dem sultne hjem, vil de blive udmattet undervejs, og nogle af dem er kommet
langvejsfra.« v4 Hans disciple svarede ham: »Hvorfra skal nogen få brød til at mætte dem her i
ødemarken?« v5 Han spurgte dem: »Hvor mange brød har I?« »Syv,« svarede de. v6 Så lod han skaren
sætte sig på jorden; og han tog de syv brød, takkede, brød dem og gav sine disciple dem, for at de skulle
dele dem ud; og de delte dem ud til skaren. v7 De havde også et par småfisk; og han velsignede dem og
sagde, at de også skulle dele dem ud. v8 Og de spiste og blev mætte, og de samlede de stykker sammen,
som var tilovers, syv kurve fulde. v9 Der var omkring fire tusind til stede. Og han sendte dem bort.

Bøn: Gud, vi beder dig hjælpe os til at forstå dit budskab. Til at give os hen og være det vi kan over for vores
næste og til gennem din pagt med os gennem nadveren at forkynde det kristne budskab for andre.
Fadervor…

FDF & Silkeborg Højskole
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Tavle og Tang – Nis Schmidt
Korsets mysterium rummer beretningen om Jesu liv og død. Det er mysteriet om, hvordan Gud i form af
Jesus kan tage menneskehedens synder på sig – og hvordan Jesus kan være både menneske og Gud på én
og samme tid. Jesus viser sin fortvivlelse i mørket – både i Getsemane Have og på korset på Golgata. Han
kender sin skæbne og ønsker et kort øjeblik, at den ikke skal ramme ham.
Maleriet viser det, der var. Det viser symbolsk korset med en hvid stamme og en blå tværstang. Korset
opdeler og afgrænser. Men det er samtidig symbolet på det ubegribelige – mysteriet om syndernes
forladelse. Nis Schmidt bruger symbolverdenen for at vise os noget, vi ikke kender i forvejen – for at udvide
vores horisont. Han benytter kontraster i billedet for at sætte lyset op mod mørket. Den lyse bue i den
øverste del af billedet er som en himmelhvælving – og måske også som en glorie. Det røde i billedet
henviser til Jesu blod – der i sidste ende blev en velsignelse for os.

FDF & Silkeborg Højskole
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Der figurerer to tænger i billedet. Én, der er som aftegnet næsten som et glimt af noget, der var. For at gøre
det helt klart, har han oven i købet skrevet ordet ”tang” – som for at sikre, at vi ikke glemmer. Ikke
glemmer, hvor tangen skal hænge – eller hvor den behøves, nemlig der, hvor der er behov for at frelse det
gode fra det onde. Der er da også afbildet en realistisk tegnet tang – måske netop for at vise os, at historien
ikke slutter med Jesus på korset. Vi kan selv med vores egne hænder handle og frelse. Det er derfor
illustreret, hvor vi skal sørge for at hænge tangen, så vi kan gribe ind og ”hive naglerne ud” en anden gang.

Tavlen som korset og tangen figurerer på virker som en oplysningstavle og som en altertavle. Det vi skriver
på tavlen, skal vi huske. Det vi ser på altertavlen er til minde. Blodet vidner om Jesus. Blodet er det, der er
tilbage i billedet efter Jesus er væk. Blodet gives videre til os. Tangen gives os til håb.

Spørgsmål til overvejelse:
‐

Hvordan kan vores hjælp nogensinde blive nok, når der findes så megen ondskab og nød i verden –
og hvornår kan vi sige til os selv, at det vi gør for vores medmennesker, er godt nok?

Sang: Nr. 71 – Efter natten bryder solen frem igen.
Bøn:
Gud, vi tror og vil ikke glemme
Vi tror på livet og på håbet
Vi tror på det gode – og på at mørket vil blive overvundet.
Vi tror på, at vi kan gøre en forskel for hinanden.
Vi tror på dagen, på lyset ‐ og håber og tror på endnu en signet dags komme.
Amen

FDF & Silkeborg Højskole
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Klud på slap line – Nis Schmidt
I Klud på slap line har Nis Schmidt med sin erfarne teknik fået kluden til nærmest at svæve på den todelte
flade. Det kan næsten ligne, at nogen rent faktisk har hængt et stykke tøj op på en tøjsnor foran et lærred
med to flader.
Dette maleri er det sidste i triptykonet og med sine ganske få symbolske virkemidler måske også det, der er
sværest tilgængeligt. Maleriet kunne vise så meget. Der kunne med rette argumenteres for, at der ene og
alene var tale om et stykke hvidt stof på en tørresnor foran et vindue. Ser man det dog ind i
sammenhængen med de andre malerier i triptykonet, er der en sammenhæng. En sammenhæng med
Veronikas svededug – og med korsfæstelsen og Jesu lændeklæde.
Vælger vi at se det hvide stykke stof som Jesu lændeklæde, hvorfor hænger det så på en snor?
Maleriet Tavle og tang henviser også til Jesu fravær. Det viser tiden efter Jesu opstandelse. I
kristendommen er det et faktum, at Jesus blev korsfæstet, og at han opstod på tredjedagen. Men vi har
brug for, at der er noget tilbage til os. Jesu lændeklæde på billedet minder os om det, der var. Og det
henviser til Jesu tilbagevenden til Jorden. Den dag, Jesus vender tilbage til Jorden, hænger klædet nyvasket
klar til ham. Vasken er en symbolsk handling. Med korsfæstelsen rensede Jesus menneskeheden for dens
synder. For at dette kunne ske, måtte Jesus tage skidtet på sig. – Nu er ”tavlen” vasket ren, og der kan
FDF & Silkeborg Højskole
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begyndes på en frisk. Måske peger maleriet derfor også hen i retning af, som på Tavle og tang, at det er vi
mennesker, der skal gribe klædet og handle efter Jesu rettesnor – næstekærligt mod hinanden.
Spørgsmål til overvejelse:
‐

I kristendommen siges det, at Jesus vil vende tilbage til Jorden. Men hvad ligger der i det? Skal det
mon forstås i fysisk og reel forstand, eller kan det forstås på andre måder?

Sang: Du satte dig selv i de nederstes sted
Tekst: Johs. 19 25‐30
Jesu død
v25 Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalene.
v26 Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den discipel, han elskede, sagde han til sin mor: »Kvinde, dér
er din søn.« v27 Derpå sagde han til disciplen: »Dér er din mor.« Fra den time tog disciplen hende hjem til
sig.
v28 Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at Skriften skulle opfyldes, sagde han: »Jeg
tørster.« v29 Der stod et kar fyldt med eddike. De satte så en svamp fyldt med eddiken på en isopstængel
og stak den op til hans mund. v30 Da Jesus havde fået eddiken, sagde han: »Det er fuldbragt.« Og han
bøjede hovedet og opgav ånden.

Bøn: Vor Herre – hjælp os til at se vejen i mørket og til at gribe dagen med de muligheder, der er os givet.
Hjælp os til at hjælpe andre, når de har brug for os, som også du er der for os, når vi er ensomme eller
angste.
Fadervor…
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Konfrontation ‐ Søren Ankarfeldt
Søren Ankarfeldt arbejder, modsat Nis Schmidt, med store penselstrøg, ekspressivt stærke farver og
forholdsvis abstrakte kompositioner. Han koder genkendelige figurer ind i de abstrakte former – ikke så de
fremstår realistiske – men sådan, at man ikke er i tvivl om, at der fx er tale om en person. På den måde er
der ikke tale om konkrete identiteter i Ankarfeldts malerier – men nærmere om almenmenneskelige
symboler. Ankarfeldt benytter sig af mytologiske grundfigurer og referencer i sine malerier, der henviser til
blandt andet kristendommen og den græske mytologi. Disse urfortællinger skaber et spænd mellem
beskuerens personlige eksistens og grundfortællingernes tematikker.

I Ankarfeldts maleri Konfrontation, der måler ca. 3x2 meter, ses et virvar af farver, der vikler sig ind i
hinanden. Mellem disse kraftige farvestrøg, udspiller sig en handling mellem to figurer. Den ene
opretstående i maleriets venstre side og med den ene arm hævet over hovedet, med noget der kan ligne et
sværd i hånden. Præcis fra maleriets midte og i en diagonal ned mod højre ligger en anden person udstrakt
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foran den stående. Denne figur har armene placeret bag nakken, som i en hvilesituation, hvilket
umiddelbart ikke harmonerer med den opretstående figurs truende position. Det skal vi vende tilbage til.
I en lige linje fra den opretstående figur ned mod maleriets bundlinje ligger endnu en figur udstrakt. Denne
har ikke realistiske træk, og det kan da også diskuteres, hvad figuren skal forestille. Den er malet i stærk
rød, blå og gule farver, og er placeret med ”hovedet” ned mod bundlinjen i billedet og armene strakt ud til
hver sin side. De meget stærke farver adskiller sig væsentligt fra de to andre figurers henholdsvis hvide og
kølige og hudfarvelignende toner. Dette sammen med dens størrelse giver den et dæmonisk præg.
Jeg mener, det er oplagt at se motivet som fra Edens Have. I fortællingen hører vi jo, hvordan mennesket
efter syndefaldet i haven jages ud af Paradiset. Tilsvarende står der skrevet, at Gud satte keruberne med
deres flammesværd til at vogte indgangen til øst for Paradiset.
Ærkeenglen Gabriel er kendt som budbringer i Det Gamle Testamente, både når det handler om godt og
ondt, fødsel og død. På hebræisk betyder hans navn ”Guds styrke”, og i følge Jødisk tradition var det ham,
der førte jøderne gennem Det Røde Hav. Jævnfør muslimsk tro var det Gabriel, der dikterede Koranen til
Muhammed. Gabriel er samtidig også symbolet på kerubernes leder – altså den, der går i spidsen for
keruber‐hærskaren. Ser man godt efter i maleriet vil man da også se, at en del af penselstrøgene omkring
den opretstående figur kan minde om omridsene til et par vinger. Flammesværdet er endnu tydeligere i
billedet og begge dele henviser de til Gabriel. Den liggende skikkelse henviser samtidig til det syndige
menneske, der er blevet smidt på porten. Mennesket er ikke afbilledet som hverken Adam eller Eva eller
dem begge, men som et menneske måske netop for at referere videre til os, der beskuer maleriet. Adam
betyder netop også menneske – og Eva mor til alt levende. Mennesket er for bestandigt blevet overladt til
sig selv, til den barske virkelighed, hvor det må dyrke agerjorden for at kunne overleve. Den nye verden
afbildes som et mørke og et kaos – i skærende kontrast til den lyse paradisiske tilstand i Eden. Det er i
maleriet illustreret med en diagonal fra nederste venstre hjørne op mod højre, med mørket på menneskets
side og de lysere nuancer på den venstre. Mørket er kommet ind i verden – og tilsvarende er det onde,
hvilket dæmonen måske skal være et symbol på i maleriet.
Mennesket har valgt at gå egne veje – og må bære konsekvenserne af det valg ved forvisningen fra
Paradiset. Maleriet skildrer situationen umiddelbart efter denne forvisning og henviser til, at mennesket
rejser sig og tager vare på sig selv. Der er mørkt, og i det mørke vil dæmonerne altid ligge skjult, men de kan
overvindes, og der appelleres i maleriet til, at mennesket på egen hånd rejser sig og konfronterer livet. At
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der kun er illustreret et enkelt menneske i maleriet kan være for at tydeliggøre, at det netop er det enkelte
menneske, der må tage affære, og at man ikke kan læne sig tilbage og regne med, at andre vil leve livet for
én. Det er der kun én, der kan gøre, og det er én selv.
Man kan sige, at der er to ”Adam‐figurer” i bibelen. Adam, der var det første menneske på Jorden, bragte
synden ind i tilværelsen med syndefaldet i Edens Have. Den ”anden Adam”, Jesus Kristus, kom med
næstekærlighed og nåde, afskaffede synden og bragte det evige liv tilbage til menneskeheden ved at tage
synden på sig og lade sig korsfæste. Maleriet Konfrontation kan ses i højskolens foredragssal.
Spørgsmål til overvejelse:
‐

Hvilken mening kan der ligge i, at vi som mennesker blev smidt på porten – ud af Paradiset? Skal vi
for evigt bære på den synd, eller hvori ligger menneskets frelse?

Tekst: (1. Mos. 3, 21‐24)
Uddrivelsen af Edens have
v21 Gud Herren lavede skindtøj til Adam og hans kvinde og gav dem det på. v22 Og Gud Herren sagde:
»Nu er mennesket blevet som en af os og kan kende godt og ondt. Bare det nu ikke rækker hånden ud og
også tager af livets træ og spiser og lever evigt!« v23 Så sendte Gud Herren dem ud af Edens have til at
dyrke agerjorden, som de var taget af. v24 Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han
keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ.
Bøn
Gud hør vores bøn, når vi føler os ladt alene og er bange. Hjælp os til at rejse os, når vi er faldet og til at
hjælpe andre op, når de har brug for en hånd.
Hjælp os Gud til at tage ansvar for vores eget liv, til at se muligheder i hver en morgen og til at leve med de
konsekvenser, livets mange valg bringer os ud i.
Amen
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Narkissos – Søren Ankarfeldt
På Silkeborg Højskole kom maleriet Konfrontation til at passe så godt ind, at Søren Ankarfeldt blev hentet til
højskolen for at lave et bestillingsarbejde til højskolens andet samlingssted; Dagligstuen. Han brugte tid på
at beskue rummet og føle højskolestemningen og tog så tilbage til København til sit atelier, hvor han
malede maleriet Narkissos.
Myten om Narkissos lyder kort fortalt, at der engang i det gamle Grækenland var en ung, smuk pige ved
navn Liriope. Hun var så uheldig en dag at falde i en brusende flod, hvor flodguden Kephisos voldtog hende.
Hun fødte efterfølgende en søn så fin og skøn, at alle beundrede ham. Af frygt for sønnen Narkissos´
skæbne, gik moren til en spåmand, der forudsagde, at han ville få et langt og lykkeligt liv, under
forudsætning af, at han aldrig fik sig selv at se. Narkissos voksede herefter op og var elsket af alle – særligt
af pigerne og ikke mindst af pigen Ekko, der var sygeligt forelsket i ham. Ekko havde været overguden Zeus´
tjenerinde, og hun havde dækket over ham, når han var sin kone Hera utro. Da Hera opdagede det,
straffede hun Ekko ved at tage stemmens brug fra hende, så hun kun kunne gentage det sidste i hver
sætning. I sin bestræbelse på at vinde Narkissos´ hjerte, forfulgte hun ham en dag ud i skoven. Han hørte
hendes skridt og spurgte:
Er der nogen her? – Her, svarede Ekko.
Kom frit frem, sagde Narkissos. Frit frem, svarede Ekko
Lad os dog mødes, sagde Narkissos efter lyden af Ekko. Mødes, gentog Ekko.
Men da hun trådte ud foran ham, så han kunne se hende, sagde han: Jeg vil hellere dø end at give mig hen
til en pige. I sorg og skam løb hun op i bjergene, hvor hun sygnede hen og døde. Kun resterne af hendes
stemme blev tilbage, så den kan høres den dag i dag.
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En af Ekkos veninder råbte i sorg og forbitrelse mod himlen: Gid han dog selv en dag måtte prøve at elske
uden at kunne få den, han elsker, så han kan mærke, hvordan det er. Den bøn hørte guden Nemesis, der
sendte Narkissos ud til en meget klar sø. Her blev Narkissos pludselig meget tørstig, hvorfor han lagde sig
ned på maven for at drikke af det klare vand. Men ved synet af sit eget spejlbillede blev han som lammet.
Noget så dejligt og skønt havde han aldrig før set. Narkissos kunne ikke få øjnene væk fra sit spejlbillede og
glemte helt sin tørst. Forgæves forsøgte han at gribe det ansigt, han så, for at kysse det, men det mislykkes
gang på gang. Han var dog umættelig og gav ikke op. Selv de mange piger, der flokkedes om ham, kunne
ikke aflede hans opmærksomhed, og hverken sult eller tørst kunne få ham til at ændre fokus, hvorfor han
til sidst bukkede under af udmattelse, tabte sit hoved ned i vandet og druknede.

Samlet set handler myten om Narkissos´ overdrevne selvkærlighed og Ekkos selvtab. Vi kender betegnelsen
narcissist, der kommer af denne myte, og som betegner en person, der er sygeligt selvoptaget, og som har
manglende evne til at knytte følelsesmæssige bånd til andre mennesker. Maleriet er set fra Narkissos´
synsvinkel, da Ekko er placeret tilbagetrukket i baggrunden. Hun eksisterer ikke for ham. Han derimod og
hans spejlbillede er tydeligt trukket op – som det eneste rent figurative i det ellers nonfigurative maleri –
som for at synliggøre, at han kun har øje for sig selv. Narkissos er samtidig skildret bleg og livløs – som for
at illustrere hans forfald. – Det røde i billedet omkring både ham og Ekko er med til at symbolisere blodet
og henviser til døden, der bliver skæbnen for både Ekko og Narkissos.
Som i Konfrontation benytter Ankarfeldt mytologiske figurer til at parallelisere direkte ind i vores tid til hver
enkelt af os. Ved malerisk at sætte Narkissos helt i centrum og lade os se problemstillingen ud fra hans
perspektiv, rammer han den lille narcissist i hver og en af os og advarer os mod, som Narkissos, at falde ind
i selvkærlighed. Han iscenesætter det selviske menneske for, at vi selv åbner øjnene for vores næste – og
måske opdager Ekko, inden hun flyder væk i baggrunden.

Spørgsmål til overvejelse:
‐

Vi lever i et individpræget samfund, hvor den enkelte må varetage sine egne interesser og
opkvalificere sig for at kunne skaffe sig vej gennem uddannelse og jobs og måske også for at
frempositionere sig for en kommende kæreste. Men hvor ligger grænsen for, hvor individualistisk,
man bør være?
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Tekst: Matt 22, 34‐40
Det største bud i loven
v34 Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes de, v35 og en af dem,
en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve: v36 »Mester, hvad er det største bud i loven?«
v37 Han sagde til ham: » ›Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit
sind.‹ v38 Det er det største og det første bud. v39 Men der er et andet, som står lige med det: ›Du skal
elske din næste som dig selv.‹ v40 På de to bud hviler hele loven og profeterne.«

Bøn:
Gud vi beder dig. Hjælp os at leve livet i og med kærlighed til andre. Hjælp os ikke at synke ned i selviskhed
og styrk os til at indse, når vi begår egoistiske handlinger, så vi kan være noget for andre.
Fadervor…
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Spor – Peter Ravn Callesen
Værket Spor af Peter Ravn Callesen er på mange måder et atypisk kunstværk. Umiddelbart kan det måske
synes kedeligt eller banalt i sit indhold, men kigger man nærmere, og undersøger man videre omkring dets
baggrund, vil man erfare, at Spor rummer fortællingen om en hel generation, om et folk, om gru og
ondskab og om håb. – Nogle vil nok fastholde, at der blot er tale om en række togskinner, og at kunstneren
ganske enkelt må have en særegen fascination for togskinner, men kigger man på, hvordan maleriet teknisk
er bygget op, er det, modsat fx Søren Ankarfeldts ekspressive form, malet med tynde lag af en brunlig valør.
Der er som sådan ikke tale om flere lag af maling, men om en opløsning der i sin kvalitet minder mest om
transparent akvarel. Der er dog tale om noget andet – nemlig om rent okseblod. Ravn Callesen har hentet
poser med blod på det lokale slagteri og har ganske enkelt malet med blodet direkte på lærredet. Men
hvorfor nu det?
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Sporene, der er illustreret, stammer fra koncentrationslejren Auschwitz, hvor anslået 1,1 millioner
mennesker blev henrettet i årene 1941‐44 under 2. Verdenskrig. Jernbanesporene blev anlagt sådan, at de
førte direkte ind i lejren, hvor fangebarakker, gaskamre og krematorier ventede. Det var derfor heller ikke
for at spare penge, at Ravn Callesen valgte at bruge blod som maling til sit værk, men for at tydeliggøre
gruen i det vanvittigt store menneskelige tab, Auschwitz forårsagede.
Man kan tale om, at generationer sætter sig spor, mennesker sætter spor, og menneskers gerninger sætter
sig spor – gode som onde. På samme måde krydser menneskers spor hinanden. Vi møder hver dag
mennesker på vores færden, nogle ænser vi slet ikke, og andre støder vi ind i med positive eller negative
reaktioner til følge. I Auschwitz blev kvinder, børn og mænd skilt fra hinanden, og sporene førte dem hver
deres veje. Nogle spor i billedet fører direkte ind til ondskabens akse i Auschwitz, mens andre fører ud af
billedet, hvormed de efterlader et lille håb – et håb om overlevelse. Ravn Callesen har på sin helt egen
måde søgt at minde os om de grufulde masseudryddelser i Auschwitz, så vi ikke glemmer. Ikke ved at male
selve koncentrationslejren eller selve udryddelses‐aktionen, men ved at male sporene, der ledte millioner
af mennesker ind i Helvede. Det kan måske umiddelbart synes absurd at bruge okseblod for at få sit
budskab igennem, men sammen med en eventuel forargelse eller foragt, skaber det også undren og
nysgerrighed. Denne nysgerrighed leder hen til mindet om grusomhederne under 2. Verdenskrig og får os
til at huske på, hvor galt det kan gå, når ondskaben griber os. Det er længe siden, kan man pointere, men vi
behøver ikke se længere tilbage end til Vietnam, ex‐Jugoslavien, Irak, Afghanistan Myanmar, Nordkorea,
Dafur/Sudan, Kenya, Zimbabwe, Somalia og mange flere steder kloden over, hvor menneskers liv ikke
regnes for noget i konflikters øjemed.
Refererer vi motivet Spor til vores eget liv, kan det føre til eftertanke, at vores veje dagligt krydses med så
mange andre skæbner. I hvert møde, der finder sted, har vi mulighed for at handle godt eller ondt. Er man
på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, kan mødet med andre mennesker være fatalt. Omvendt kan
det rette sted på det rette tidspunkt føre til mødet med en kommende kæreste eller ven, som vil komme til
at give ens liv mening ‐ måske i resten af ens levetid. Ikke alle møder vil være konfronterende, langt de
fleste vil nærmest gå ubemærket hen, som mødet med de mange mennesker, man passerer på gaden uden
hverken at hilse eller se dem i øjnene. Eller hende, der sætter sig ved siden af én i bussen, men som man
aldrig får set andet end ryggen af, når hun igen rejser sig for at stige af. – Nogle gange kan et møde med et
andet menneske gå så ubemærket hen, at man ikke kan tale om et krydsende spor, men nærmere om et
kortvarigt sideløbende spor. Det er ofte de små ting, der kan ændre et krydsende spor til at få betydning.
Det kan være et smil eller måske et hej!
Med disse betragtninger mener jeg, at Ravn Callesen med sit værk Spor rammer ind i noget af det helt
essentielle i menneskets historie. Det peger på det grufulde, som vi aldrig må glemme, og som med sit
minde kan føre meget godt med sig med ønsket om netop at ville det gode, og samtidig også på vores liv
hver især og på de utallige møder med andre mennesker, i det net af spor, der tilsammen illustrerer kortet
over den menneskelige eksistens.
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Spørgsmål til overvejelse:
Hvad sker der med mennesket, når det gribes af ondskab og i kampen for en sag kan finde på at slå andre
mennesker ‐ herunder kvinder og børn ihjel? Hvad er det, der gør, at det enkelte menneske ikke siger fra,
men lader sig overbevise til at deltage i grusomheder, som man ser dem verden over?
Tekststed: Mar 5, 1‐17
Den besatte i gerasenernes land
v1 Så kom de over til den anden bred af søen til gerasenernes land. v2 Og da Jesus steg ud af båden, kom
der i det samme en mand hen imod ham fra gravhulerne; han var besat af en uren ånd. v3 Han holdt til i
gravene, og ikke engang med lænker kunne man holde ham bundet; v4 for han var ofte blevet lagt i
fodjern og lænker, men lænkerne havde han revet af sig, og fodjernene havde han sprængt. Ingen var i
stand til at tæmme ham; v5 hele tiden, både nat og dag, løb han rundt mellem gravene og på bjergene og
råbte og skreg og slog sig selv med sten. v6 Da han på lang afstand fik øje på Jesus, kom han løbende og
kastede sig ned for ham v7 og råbte med høj røst: »Hvad har jeg med dig at gøre, Jesus, du Gud den
Højestes søn! Jeg besværger dig for Guds skyld: Pin mig ikke!« v8 Jesus havde nemlig sagt til ham: »Du
urene ånd, far ud af manden.« v9 Og han spurgte ham: »Hvad er dit navn?« Han svarede ham: »Legion er
mit navn, for vi er mange.« v10 Og de tiggede og bad ham om ikke at sende dem bort fra egnen.
v11 Dér ved bjerget gik der en stor flok svin og fandt føde; v12 og dæmonerne bad ham: »Send os over i
svinene, så vi kan fare ind i dem.« v13 Det gav han dem lov til. Og de urene ånder fór ud af manden og ind i
svinene; og flokken på omkring to tusind styrtede ud over skrænten ned i søen og druknede. v14 Men
svinehyrderne løb deres vej og fortalte om det i byen og på landet, og folk kom for at se, hvad der var sket.
v15 De kommer hen til Jesus og ser den dæmonbesatte, som havde haft legionen i sig, sidde påklædt og
ved sin fulde fornuft, og de blev grebet af frygt. v16 Men de, der havde set det, forklarede dem, hvad der
var sket med den dæmonbesatte, og fortalte om det med svinene. v17 Så bad de ham om at forlade deres
egn.
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Eden – Jan Lundum
Bronzefiguren er ikke ejet af Silkeborg Højskole, men af
tidligere FDF‐præst Charlotte Frouvne Nayberg.
Skulpturen forestiller to skikkelser sammensat som én
figur med ansigterne vendt bort fra hinanden. Som en
del af den skikkelse, der på fotoafbildningen vender
ansigtet denne vej, antydes en slanges hoved som fod
for skikkelsen, mens Adams og slangens krop er formet
i ét, så det ses, at slangen kommer ned fra træet.
Titlen Eden beretter om paradiset, hvor Adam og Eva
levede i harmoni med hinanden og naturen, til slangen
listede dem til at spise af den forbudne frugt, hvormed
de ville kunne skelne mellem godt og ondt. Eden
betyder da også ynde eller lyst på hebraisk, hvilket er
interessant set i forhold til den syndige og lystbetonede
handling, der kommer til at udspille sig i det ellers så
harmoniske paradis. Adam og Evas synd er allerede
omtalt i andagten, der hører til Søren Ankarfeldts
maleri Konfrontation.
Adam og Eva står med ansigterne bortvendt fra
hinanden. De er opmærksomme på deres synd, og
særligt Adam står og skuler ud til siden, alt imens han
ser noget skyldbetynget ud. Eva ser den modsatte vej
med ansigtet skjult for os, som holder de begge øje ‐ afventende Guds dom. Adams klamrer sig til Eva, der,
set fra denne vinkel, i sin struktur med det lange hår også kan minde om et træ. Skulpturen indbefatter
sådan flere elementer samtidigt. Adam og slange er i ét, og Eva og livets træ er ét. Eva betyder, som
tidligere skrevet, mor til alt liv og i hendes form refererer hendes skikkelse da også til Livets træ, som Adam
klynger sig til. Han klynger sig til livet – med fare for at miste det efter sin syndige handling. Han kan
samtidig ikke undslå sig sin skyld og skjule sig – slangen er en del af ham. Mennesket har fået synden som
et livsvilkår.
Guds straf bliver hård. De bliver smidt ud af Paradiset, men ikke nok med det, Eva og hendes kvindelige
efterkommere får også pålagt sig den lidelse, at de skal føde i smerte. Adam får den straf, at han skal slide
med hårdt arbejde for føden. Slangens skæbne bliver, at der evigt vil være fjendskab mellem den og
kvindens afkom. Mennesket vil søge at knuse slangens hoved med dets fodsål, og den er dømt til at krybe i
støvet for altid. Dette er søgt illustreret ved at lade slangen udgøre Adams fødder. Omvendt vil slangen
altid søge at bide mennesket i hælen.
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Det er historien om det gode, der går galt, og som medfører, at mennesket kommer til at leve et slidsomt
og hårdt liv. Mennesket lod sig lokke af slangen og spiste af æblet, for at kunne kende forskel på godt og
ondt. De så, at de var nøgne, og deres handling ledte ondskaben ind i verden. Den mytologiske historie
søger at afklare den evigt stående teodicé‐problematik: Hvordan kan en retfærdig Gud handle ondt, og
hvordan kan en kærlig Gud tillade det ondes eksistens i verden? Den græske filosof Epikur (341‐270 fvt.)
skrev sådan:
Enten vil gud afskaffe det onde og kan ikke;
Eller han kan, men vil ikke;
Eller han hverken vil eller kan;
Eller han både vil og kan.
Hvis man vil, men ikke kan, er han svag –
Og det kan man ikke regne med hos Gud.
Hvis han kan, men ikke vil, er han ond –

hvilket er lige så fremmed for Gud.
Hvis han hverken kan eller vil, er han både
svag og ond og derfor ikke Gud.
Hvis han både vil og kan,
hvilket er det eneste der sømmer sig for Gud,
hvor kommer det onde da fra,
og hvorfor afskaffer han det ikke?

Problematikken får lov at blive stående, men med den kommentar, at ondskaben er en del af livet. Den er
et menneskeligt grundvilkår på lige fod med kærlighed og godhed, og mennesket må leve i det spænd, der
udgør selve livet mellem godt og ondt og med sine valg og handlinger søge selv at gøre det gode. Når det
onde melder sig, har vi brug for hinanden og som Adam i skulpturen, der henviser til hver og en af os, må vi
søge at holde fast i livet og vores næste.

Spørgsmål til overvejelse:
Skal vi for evigt leve med at være skyldige væsner, eller hvordan skal myten forstås? Betyder det, at det er
det enkelte menneske, der er skyldigt, eller skal det ses i en større sammenhæng – som hele
menneskeheden?
Tekststed: ES 55, 6‐7
Herrens trofasthed mod pagten
v6 Søg Herren, når han er at finde, kald på ham, når han er nær. v7 Den ugudelige skal forlade sin
vej, det onde menneske sine planer og vende om til Herren, som vil vise ham barmhjertighed, tilbage til
vor Gud, for han er rig på tilgivelse.
Fadervor
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Bagbundne i Gehenna – Jan Lundum
Skulpturen Bagbundne i Gehenna er udført hugget i en
elmestamme med henholdsvis stemme‐ og huljern. Fire
skæbner står ryg mod ryg placeret i stammens midte og
med en pæl i centrum, der kun kan ses fra oven. Stammen
er efter udhugning blevet brændt enkelte steder for at
danne skyggevirkninger og er sidst blevet olievædet.
Skikkelserne er halvabstrakt udført, hvor noget er mere
realistisk afbildet end andet. Deres ansigtsudtryk viser
rædsel, og deres fastlåste position indhyllet i stammens
bund, der med sin udskæring referer til flammer, gør dem
til de ofre de er med tomme dybe øjenhuler og magre
halvopløste kroppe. Titlen Gehenna peger på det Jødisk
gammeltestamentlige Helvede. Det er stedet, hvor syndere
lider en pinefuld og evig straf. I Det Nye Testamente
omtales Gehenna også som stedet, hvor ondskab
destrueres.
Værket Bagbundne i Gehenna gør op med den
gammeltestamentlige forestilling om et regulært Helvede,
hvor syndige bliver pint i al evighed. Paradokset, at nogle
mennesker ender i Helvede til evig pine og straf, samtidig
med, at Gud er god og kærlig, udfordrer troen på den
kristne Gud. Det er dog vigtigt at huske på, at der er en betydelig forskel på Det Gamle og Det Nye
Testamente. Jødedommen er direkte baseret på gammeltestamentlig tro, hvorimod kristendommen er
videreudviklet fra det gammeltestamentlige og har sin grund i beretningen om Jesus og hans forkyndelse.
Kristendommen har da også et helt andet fokus end straf og evig pinsel med næstekærlighed og tilgivelse i
centrum. Den kristne udlægning, at Gehenna er stedet, hvor alt ondt destrueres, kan da også forstås
diametralt anderledes end fysisk. Hvis Gehenna opfattes som et begreb frem for et fysisk sted, vil man
måske lettere kunne forholde sig til, at Gehenna gør op med det onde – i det godes gerning. Det står dog
uklart, og dermed paradokset og den tilbagevendende teodicé‐problematik (beskrevet i kapitlet ovenfor).
Men hvad definerer, hvad der er ondt? I det Nye Testamente spiller dæmonerne en væsentlig rolle i
fortællingerne. Jesus uddriver fx onde ånder, som i beretningen om Den besatte i gerasenernes land, og
han taler direkte til dæmonerne og befaler dem at forlade den besatte. I dette tilfælde bliver de kanaliseret
over i en flok svin, der kaster sig afgrunden. Måske skal Gehenna opfattes som stedet, hvor de onde ånder,
dæmonerne, bliver destrueret, hvilket igen vil være lettere at forholde sig til, end at mennesker, der har
handlet uret, vil blive straffet i den evige ild.
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Helvede er blevet brugt som skræmmebillede i kristendommen op gennem tiden, og det er velkendt i den
katolske verden, at man må bede om syndsforladelse, hvis man har handlet uret. Tanken om virkelig at tro
på, at man kunne risikere at ende sine dage i et brændende helvede må da også have medført megen angst
hos de enkelte troende. Det er den angst, Bagbundne i
Gehenna også søger at illustrere. Det er dog heldigvis nok
de færreste danske protestanter, der tror på et fysisk
Helvede, hvor syndere må brænde op i den evige ild. Mon
ikke nærmere, der er tale om et symbolsk billede på, hvor
forkert det er af os, hvis vi ikke vælger det gode, men lader
os forføre af ondskab?
Bibelen kan læses på mange måder, og vælger man at læse
den allegorisk – altså i overført betydning som symbol for
noget andet – er der mange tolkningsmuligheder af de
forskellige fremstillinger. Det er den allegoriske læsning,
der gør Bibelen til et eviggyldigt skrift – da det handler om
menneskelivet, og hvordan vi bør leve vores liv med
hinanden i troen på Gud. Værket Bagbundne i Gehenna
rejser også spørgsmålet, om vi mennesker bør handle med
magt for at bekæmpe det onde. I kristendommen er Jesu
budskab tydeligt: Bliver du slået – så vend den anden kind
til. Han gør det dermed klart, at onde gerninger ikke bør
gengældes, og at tilgivelse er den eneste vej til forsoning
og fred. Dæmoni og ondskab kan ikke bekæmpes med dét,
det selv består af, men kun med dets modsætning, nemlig
kærlighed. At det i vores faktiske verden er lettere sagt
end gjort er en realitet – men hvis ikke kærlighed er målet,
hvad er så?

Spørgsmål til overvejelse:
Hvis Helvede er stedet, hvor ondskab uddrives, hvad sker der så med de mennesker, der har handlet ondt i
livet? Er der alligevel frelse?
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Tekststed: Mark 9, 42‐50
Advarsel mod at bringe til fald
v42 Den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at have en møllesten
hængt om halsen og være kastet i havet. v43 Og hvis din hånd bringer dig til fald, så hug den af; du er
bedre tjent med at gå lemlæstet ind til livet end med begge hænder i behold at komme i Helvede, til den
uudslukkelige ild, v44 hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes. v45 Og hvis din fod bringer dig
til fald, så hug den af; du er bedre tjent med at gå halt ind til livet end med begge fødder i behold at kastes i
Helvede, v46 hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes. v47 Og hvis dit øje bringer dig til fald, så
riv det ud; du er bedre tjent med at gå ind i Guds rige med ét øje end med begge øjne i behold at kastes i
Helvede, v48 hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes. v49 For enhver skal saltes med ild.

Matt 5, 43‐48
Om fjendekærlighed
v43 I har hørt, at der er sagt: ›Du skal elske din næste og hade din fjende.‹ v44 Men jeg siger jer: Elsk jeres
fjender og bed for dem, der forfølger jer, v45 for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader
sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. v46 Hvis I kun elsker
dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. v47 Og hvis I kun hilser på jeres brødre,
hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. v48 Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er
fuldkommen!

FDF & Silkeborg Højskole

Side 25

FDF‐andagt for ledere
Kunst & Kristendom

Livets træ – Mogens Kilde
Højskolen rummer mange grafiske tryk, der især stammer fra 60erne og 70erne, hvor den grafiske genre
havde sin højtid. Dette værk er dog fra start firserne. Flere kunne få råd til ægte kunstværker, hvis det var
grafiske tryk, der kunne laves mange eksemplarer af, og det var nok én af grundene til dets popularitet. Går
man på opdagelse på Silkeborg højskoles lange gange, vil man da også opleve mange forskelligartede og
fascinerende træsnit, litografier og ætsninger.
Kildes værk Livets træ forestiller en mandlig skikkelse, der udgør stammen af et træ med sin krop og træets
krone med sine arme. Livstræet når fra jorden helt op i himmelen, og er på den måde bindeled mellem det
jordiske og det himmelske. Livstræet er kendt fra flere religioner. Både den jødiske, kristne og islamiske tro
er opstået ud fra de gammeltestamentlige tekster, og livstræet er centralt i alle tre religioner. Det samme
er tilfældet for Den Nordiske Mytologi, hvor vi kender træet Yggdrasil, der holder sammen på verden.
Rødderne når helt ned til Hel og træets krone helt op i himmelen. Uden træet ingen verden ifølge Den
Nordiske Mytologi, og derfor bliver Yggdrasil da også revet op med rode og brændt ved Ragnarok, hvor
verden ifølge mytologien går under. I Edens have er der to træer. Træet der rummer godt og ondt, der er
det træ, som Adam og Eva spiser af, og livets træ, der giver evigt liv, hvis man spiser af dets frugt. Adam og
Eva smides jo ud af Paradiset, netop for at de ikke skal spise af livets træ.
Efter syndefaldet står det slemt til på Jorden, og Gud fortryder endda at have skabt mennesket, hvormed
han bestemmer sig for at udslette det igen. Det går dog heldigvis ikke helt sådan, og Gud laver en pagt med
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Noa og senere også Abraham. – Men det er en verden på godt og ondt, der præsenteres i Bibelen, og først
ved Jesu korsfæstelse og opstandelse fra de døde, opvejes synden fra Edens Have med syndernes
forladelse. Jesus bliver det nye livets træ – og i Johannes´ Åbenbaring varsles den tilbagevendende Messias´
komme og dermed udsigten til livstræet. Symbolsk kan stammen på livstræet ses som Kristus, hvor
menneskene er træets grene. Symbolsk er det Kristus, der gennem rødderne og stammen giver os kraft og
liv. Det samme gør sig gældende i Den Nordiske Mytologi, hvor Yggdrasil er kraften i verden – det der
holder livet gående.
Tidligere kunstlærer på Silkeborg Højskole Erik Lindebjerg skrev i 1985 sangen Livstræet, der ofte er blevet
brugt i FDF‐sammenhænge, ved indvielsen af et billedtæppe af samme navn eller det nordisk mytologiske
navn Yggdrasil. Billedtæppet er lavet af Inge Nørgaard.
Spørgsmål til overvejelse:
Diskuter betydningen af, at flere religioner er opstået af samme stamme. Gør det noget ved troværdigheden
af myten – eller peger det netop på dens betydning?
Tekststed: Åb 22,1‐5
Livets vand og livets træ
v1 Og englen viste mig floden med livets vand, klart som krystal, den vælder ud fra Guds og Lammets
trone. v2 I midten, med gaden på den ene side og floden på den anden, står livets træ, som bærer frugt
tolv gange, hver måned giver det frugt, og træets blade tjener til lægedom for folkeslagene. v3 Og der skal
ikke mere være nogen forbandelse. Men Guds og Lammets trone skal stå i byen, og hans tjenere skal
tilbede ham, v4 og de skal se hans ansigt og bære hans navn på deres pande. v5 Der skal ikke mere være
nat, og de har ikke brug for lys fra lamper eller lys fra solen, for Herren Gud lyser for dem, og de skal være
konger i evighedernes evigheder.
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Titel ukendt! ‐ Henry Heerup
Heerup var en af det tyvende århundredes største danske kunstnere, og han var en af de få fra den periode,
der opnåede høj kunstnerisk anerkendelse for sit arbejde, mens han levede, og samtidig blev han folkeligt
meget populær – dog først i den sidste del af sit liv. Heerup blev født i 1907 og døde 86 år gammel i 1993.
At han blev så populær i sin samtid er nok en af grundene til, at der i dag hænger Heerup‐grafiske værker
og malerier rigtig mange steder i landet – også på Silkeborg Højskole. Hans billeder omhandler alle livet på
den ene eller anden måde. Han var en del af den verdenskendte Cobra‐gruppe sammen med blandt andre
Asger Jorn, men arbejdede på sin helt egen måde med en meget figurativ stil og med genkendelige
symboler som bærende elementer i sine værker. Han havde fantasien som drivkraft og ønskede at bruge
livshåbet som et kontinuerligt tema. Måske var det også denne livsglade tilgang til livet, der var med til at
gøre ham så folkekær. I efterkrigstiden var livsglæde og håb jo så absolut efterspurgt.
Dette grafiske værk af Heerup viser en nøgen mand og en nøgen kvinde i tæt, kærligt nærvær. Trods det, at
figurerne er nøgne, synes de ikke selv at være opmærksomme på det. Der kan igen refereres til Adam og
Eva, men denne gang før syndefaldet, og inden de opdagede, hvad det vil sige at være nøgen. Adam (lad os
kalde ham det) sidder muskuløs med vidt spredte ben og med den ene arm omkring Evas øvre bryst, og
med den anden har han fat i Evas venstre hånd. På hans hånd sidder en due med et blad i næbet, alt imens
solen hænger flot og rund bag dem. Foran sidder en lille hund, og på hver side af den chaiselonglignende
flade, de sidder på, står en høj plante. Heerup har søgt at benytte universelle symboler i sin kunst –
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symboler, der forener det jordiske liv med både fødsel og død. I dette værk er der udpræget lykke og
harmoni – måske netop for at understrege Paradiset. Ellers er hans billeder ofte bygget op, så de rummer
balancen mellem kærlighed, had, lykke, ulykke, glæde og sorg osv. Heerups værker har da også generelt
fået undertitlen den evige rejse mellem fødsel og død. I dette værk har han ikke behøvet illustrere andet
end harmonien, kærligheden og lykken, da vi kender fortsættelsen på historien – vi ved, at de senere spiser
af æblet.
Heerup vil vise os det vidunderlige liv – og han vil sikre sig, at alle kan være med. Ingen må gå glip af
fortællingen ‐ eller livet. Ser vi nærmere på symbolerne i billedet, indgår solen som livets lys. Heerup
benytter derudover gerne hjulet som livets cyklus, men i dette værk får solen måske lov til at få den rolle.
Manden og kvinden symboliserer naturligvis kærlighed – men derudover også begyndelsen for nyt liv – den
spirende seksualitet. Den lille hundehvalp er måske også et billede på det uskyldige, og samtidig er den
med til at flytte perspektivet fra Adam og Eva frem til nutiden, hvor mange familier har en hund. Heerup
illustrerer altså noget oprindeligt i Adam og Eva‐historien og samtidigt også noget nutidigt og
almenmenneskeligt nemlig den fuldkomne lykke i den lille familie.
I fortællingen om Noas ark, vil Gud oversvømme verden for at rense ud og fjerne al den ondskab, Han ser.
Da Noa er ude på arken på det åbne vand, sender han en due af sted for at søge efter land, men da den i
første omgang ikke finder noget sted at lande, vender den tilbage til hans hånd. I andet forsøg bliver duen
væk, og det sluttes, at den har fundet land – hvormed der er håb. Duen er i kristen sammenhæng også et
symbol for Helligånden. At duen kommer med en lille spire til det lykkelige par, er samtidig tegn på
frugtbarhed og det begyndende liv. For nok får Adam og Eva ved syndefaldet indsigt i både godt og ondt,
men de opdager også, at de er nøgne. De skammer sig ved det, men vi ved også, at det er starten på den
seksuelle drift, der fører dem sammen og sikrer nyt liv.
Heerup lægger som skrevet ikke skjul på nogle af tilværelsens sider i sine billeder. De indeholder oftest alt
det, både godt og ondt, man kan forvente af livet, men de efterlader altid et håb og lader altid livet sejre,
samtidig med, at det gøres klart, at døden er en del af livet.
Spørgsmål til overvejelse:
Det er vigtigt for Heerup at understrege vigtigheden af kærlighed og herunder seksualiteten i
menneskelivet, men hvordan kan det være, at der fortsat, særligt i forbindelse med religioner, er et stærkt
herskende tabu omkring netop seksualitet?
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Tekststed: Matt 3, 11‐17
Johannes Døber i Judæas ørken
…v11 Jeg døber jer med vand til omvendelse; men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg
er ikke værdig til at bære på hans sko. Han skal døbe jer med Helligånden og ild. v12 Han har sin kasteskovl
i hånden, og han skal rydde sin tærskeplads og samle sin hvede i lade, men avnerne skal han brænde i en
ild, der aldrig slukkes.«
Jesu dåb
v13 Da kommer Jesus fra Galilæa til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. v14 Men Johannes ville
hindre ham i det og sagde: »Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig?« v15 Men Jesus
svarede ham: »Lad det nu ske! For således bør vi opfylde al retfærdighed.« Så føjede han ham. v16 Men da
Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale
ned ligesom en due og komme over sig; v17 og der lød en røst fra himlene: »Det er min elskede søn, i ham
har jeg fundet velbehag!«
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Indkroget tænker ‐ Jan Lundum
Det grafiske tryk Indkroget tænker er i sin
opbygning og streg enkelt med en hård
konturstreg rundt om den i hugsiddende figurs
krop. Skikkelsen sidder nøgen i et forenklet
landskab, der med de få detaljer ikke leder os hen
på en nærmere stedbeskrivelse. Vi kan dog
konstatere, at figuren sidder ved en lille sort flade,
der kan minde om en vandpyt. Den nøgne figur har
menneskelige og maskuline træk, selvom det ikke
yderligere er muligt at definere dens køn.
Mimikken er anstrengt, og med et stirrende øje
konfronterer den os som beskuere, alt mens den
holder en eftertænksom finger under sin hage og
knuger sin højre hånd om sin hovedskal.
Trods de meget enkle streger i sort og de få
forstyrrende elementer, har billedet noget
foruroligende over sig. Den kulsorte vandpyt, som
figuren sidder ved, de buede streger, der udgør
jorden omkring den og de vertikale streger, der
illustrerer himmelrummet over skikkelsen, er alt sammen med til at skabe en anspændt stemning i billedet.
Titlen Indkroget tænker refererer tilbage til Martin Luther, der jo var kristendommens reformator, og som
kæmpede for, at den enkeltes gudsforhold skulle være personligt uden kirken, præsten og staten som
mellemled. Den enkelte skulle kunne læse bibelen, hvorfor han i 1534 oversatte den til tysk, hvor det
tidligere kun var præsterne, der var de eneste, der kunne læse i den, da den var skrevet på latin. Luther
beskrev faren for, at vi som mennesker bliver indkrogede i os selv – at vi ikke åndeligt er til stede, og
dermed handler selvisk og uden omtanke eller empati for vores medmennesker. Den indkrogede person er i
fortvivlelse uden mulighed for at løsrive sig fra sin egen frustration. I den tilstand af indkrogethed er
personen ikke i stand til – har ikke overskud til – at tage vare på andre og er måske samtidig skyldig i andres
lidelser på grund af sin egen utilpashed. Det er denne dybt frustrerende fortvivlelse, det grafiske værk skal
belyse. Figuren virker med sit blik og sin holdning angst og på det nærmeste klaustrofobisk, som om
rummet omkring ham tynger ham ned mod det sorte hul/den lille vandpyt.
Den store danske, afdøde filosof, K. E Løgstrup beskriver, hvordan verdensrummet kan virke både
hæmmende og fyldt med muligheder. Anskuer man rummet som sort og uendeligt uden noget
holdepunkt, da vil det virke angstprovokerende. Har man derimod et fast ståsted i livet – for eksempel
troen – da vil man opleve rummet som mulighedernes rum, som et rum, man ønsker at tage i sin
besiddelse. Det opleves tydeligt ved for eksempel solop‐ eller nedgang, hvor Jordens atmosfære og solens
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farver gennem skyerne skaber flere lag og dermed nærmest åbner op for himmelrummet. Dette beskrives
meget smukt i femte vers af Jakob Knudsens salme Se nu stiger solen af havets skød fra 1891.
Den indkrogede tænker må hjælpes på vej til at tænke og se anderledes på livet, da han ellers er i fare for
at falde sammen og drukne i sin egen fortvivlelse i den lille sorte vandpyt. Billedet refererer tilbage til
Narkissosbilledet (tidligere andagt), hvor Narkissos bliver så optaget af sig selv, at han netop falder sammen
og drukner.
Kristendommen lægger op til, at vi tager vare på hinanden og hjælper de svage, som Jesus gjorde det, da
han gik på Jorden.
Spørgsmål ti overvejelse:
Hvordan kan vi hjælpe de medmennesker, vi ved har eksistentielle problemer? Hvordan kommer vi over den
almene berøringsangst og konfronterer problemerne, selv der hvor det kan give os skrammer?
Sang:
Se, nu stiger solen af havets skød
Tekst: Jakob Knudsen, 1891
Melodi: Lars Nielsen
Sangen blev offentliggjort i Højskolebladet 20. marts 1891.
Se, nu stiger solen af havets skød,
luft og bølge blusser i brand, i glød,
hvilken salig jubel, skønt alt er tyst,
medens lyset lander på verdens kyst.
Jeg vil ånde luften i fulde drag,
synge Gud en sang for den lyse dag,
takke ham, at morgnen mig end er sød,
at mig dagen fryder, trods synd og død.
Takke ham, som gav mig, når sol står op,
selv at føle morgen i sjæl og krop,
at al mørkhed svinder og sjæleve,
blot jeg trygt vil sige: Din vilje ske!
O, at jeg tør favne dig, skære dag,
kalde dig med navne, min sjæls behag,
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alle gode navne, som bedst jeg ved:
moder, søster, elskte, min kærlighed!
Lysvæld bag ved lysvæld i himlen ind,
did, hvorfra den kommer nu, morgnens vind,
ret som om det ånded af lyset ud ‐
o, du milde Fader, min skaber, Gud!
Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav,
lad mig ikkun stævne imod min grav.
Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn,
ud hans hånd mig river af dødens garn.
Se, da stiger solen af hav på ny,
alle dødens skygger for evig fly!
O, for sejersjubel, for salig lyst:
lyset stander stille på livets kyst!
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Kunst og børn i alle aldre
Dette forkyndelsesmateriale lægger op til at blive brugt blandt ledere. Ikke desto mindre kan det med
fordel paralleliseres videre til børnehøjde og være med til at skabe kunstneriske møder med børnene i
kredsen. Dels kan det være givtigt at diskutere kunst med børn – og lade dem fortælle ud fra det, de ser.
Det kan være billeder fra dette materiale, eller det kan være store illustrative kunstbøger fra det lokale
bibliotek. Dels er der jo den praktiske side, at børn generelt elsker at udtrykke sig kreativt, hvis de får lov,
hvis de bliver guidet til at komme i gang og får anerkendelse for deres arbejde. Her kommer et par forslag
til reel praktisering af ovenstående baseret på henholdsvis samtalen og den rent praktiske udfoldelse:
Den kreative samtale
Børn sanser meget mere end voksne. De hører, ser og lugter meget bedre og de stiller rigtig gode undrende
spørgsmål, når der er noget, de ikke forstår. – Det er der ikke noget nyt i, men der er noget meget vigtigt i
det, for på den ene eller anden måde lykkes det os at spolere denne åbne tilgang til livet på vej op til
voksenlivet. Børn er rigtig gode til at se på billeder, og de er rigtig gode til at tale om billeder – hvis de får
lov, og vi voksne ikke negligerer deres fortolkninger eller griner af deres udsagn. Når man vil se på billeder
med børn, handler det om for den voksne at være spørgende og lyttende. Den voksne skal holde samtalen i
gang – og nogle gange måske også på sporet – men uden at blive hverken dømmende, moraliserende eller
ganske enkelt ”lægge ordene i munden” på børnene.
Det kan måske lyde svært – men det er det ikke. Det kræver måske lidt øvelse, men er man opmærksom på
sin rolle med ønsket om at få ”den gode samtale”, da vil man blive overrasket. Børnene kan godt selv.
Billedsamtaleprocessen
Start med at vække børnenes nysgerrighed. Meget gerne allerede mødet inden billedsamtalen skal finde
sted. Få børnenes fulde opmærksomhed og fortæl dem, at de næste gang skal se et par rigtig spændende
malerier. Undlad at fortælle dem, at det er gode – eller flotte – malerier for ikke at forprogrammere
børnenes vurdering. Fortæl dem eventuelt ganske lidt om, hvad det er for nogle malerier – men igen ikke
mere, end at børnene selv vil kunne udforske dem frit og åbent. Fortæl børnene, at de skal se på billederne
og snakke om dem. Det kan være en god ide ikke at lade dem vide, hvis de også selv skal male – da det kan
tage fokus væk fra billedsamtalen. Det virker langt bedre, at det kommer som en overraskelse
efterfølgende. Skal der først males på det næste møde, kan man jo passende afslutte billedsamtale‐mødet
med igen at skabe nysgerrighed ved at fortælle det der. Dermed har børnene igen noget konkret at se frem
til, og har billedsamtale‐mødet været godt, vil de højst sandsynligt føle sig meget inspirerede til at komme i
gang selv.
Børnene skal have god tid til at se på det udvalgte billede. Er der flere billeder, er det en god ide at tage ét
ad gangen og bruge god tid til, at børnene får set alle detaljerne – får stillet alle deres undrende spørgsmål
– og får givet deres umiddelbare kommentarer. Det er irrelevant, om børnene kommer med positive eller
negative udtalelser om billedet i første omgang. Der kan jo sagtens være tale om et underligt billede som fx
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det sidste her i hæftet ”Indkroget tænker”. Mange børn vil sikkert qua deres umiddelbarhed kalde det for
grimt eller sige, ”han er ulækker” eller ”han ser ond ud”. Det har de jo sådan set ret i, og det er netop deres
uforbeholdne og impulsive vurderinger, der kan være startskuddet til de gode filosofiske samtaler om
billedet. – Den voksnes opgave vil så være – når der falder lidt ro i børneflokken – at spørge ind til, hvorfor
de synes, det er grimt, eller hvorfor de tror, ”han” er ond. – Måske kan børnene ikke umiddelbart svare –
hvormed de må hjælpes lidt på vej og forklare, hvordan billedet/figurerne ser ud i detaljer og hvilken
handling, der er i billedet. Men oftest vil børnene kunne komme med lange og fantasifulde forklaringer om,
hvorfor han er grim og ond – og i deres forklaringer vil de ofte hive deres egen forståelsesverden ind i
tolkningen. En børne‐forklaring kan måske være, at han er ond fordi, han er blevet drillet i skolen, eller han
er ked af det, fordi han ikke er så pæn. – En kommentar som den vil fx kunne udløse en snak om mobberi –
hvilket kan være rigtig godt, da det kan være lettere at tale om et svært emne på den måde. – Det er dog
vigtigt, at den voksne hele tiden er opmærksom på, at historierne ikke må komme for langt væk fra
essensen og emnet. Når lille Gurli begynder at fortælle en lang historie om den gang hendes storesøster
gemte hendes bamse, kan de andre hurtigt miste interessen – hvormed man må prøve at bremse hende på
en god måde og henvise tilbage til, hvad de kan se på billedet.
Det abstrakte billede
Abstrakte eller non‐figurative billeder er generelt sværere at afkode – ikke mindst for voksne. Dog vil
børnene med lidt hjælp kunne udtale sig en del om farverne og kompositionen. Er det flotte farver? Er de
glade eller triste? Er det nogle fine streger eller nogle brede penselstrøg? – Igen vil børnene hurtigt og
impulsivt kunne udtale sig om, om de kan lide det abstrakte billede eller ej, hvormed den voksne kan
spørge ind til hvorfor det ene eller det andet. – Mange børn vil også kunne digte historier til et abstrakt
billede – og igen er kunsten for den voksne at lure, hvornår tolkningerne bevæger sig for langt væk fra
essensen – og da gelinde få drejet snakken hen mod billedet igen.
Det kristne motiv
Mange billeder med et indhold, der peger på kristendommen, vil være så non‐figurative, at børnene ikke
umiddelbart kan drage parallellen. Heller ikke selvom de kender den historie, der er illustreret. Dermed er
det oplagt, at den voksne langsomt åbner op for, at børnene ”selv” opdager historien, ved at stille dem
spørgsmål, der går i den retning. Pas dog på med at lade dem ”gætte hvad læreren tænker”. Det gøres igen
bedst ved, at man som voksen selv er opmærksom på sin rolle, og at man giver sig selv tid til at blive bedre
til at være det styrende led i samtalen.
– Man kan naturligvis også benytte sig af nogle af de mange gamle realistisk malede billeder af Jesus og
hans disciple. Det kan være godt til at skabe præcise billeder til børnene omkring en beretning, der måske
er svær at forstå. Omvendt skal man også være opmærksom på, at realistisk malede billeder har det med at
fratage børnene deres forestillings‐ og indlevelsesevne. Hvis den realistisk afbillede Jesusfigur slet ikke
stemmer overens med det enkelte barns forestilling om, hvordan Jesus ser ud, da kan det forhindre den
tolknings og indlevelsesevne, der kan være tilstede i de mindre realistiske stilarter.
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Et godt bud til spændende billedsamtaler kan være at se nærmere på Arne Haugen Sørensens nyere
malerier, der foruden at findes i flotte farverige kunstbøger på biblioteket også kan opleves i nogle af de
danske kirker – bl.a. Skelager kirke /Århus, Dalbyneder Kirke / v. Randers og Ringkøbing kirke.
Det ægte værk
En ting er at lade børnene sidde på nakken af hinanden for at se det billede i den bog, man har medbragt til
kredsmødet. Noget helt andet er, hvis man tager børnene med ud, hvor kunsten hænger. Et helt fantastisk
sted at opleve kunsten er i kirkerummet – som fx Arne Haugen Sørensens billeder. Mange danske kirker har
brugt penge på at udsmykke sig mere moderne og med enten moderne maleri eller skulptur. Et kirkebesøg
af den art kan danne rum for de virkelig gode samtaler med børn.
En anden mulighed er naturligvis at tage på kunstmuseum med børnene. Det giver ikke den samme
oplevelse som kirkerummet kan give det enkelte værk, men hvis man fokuserer på et par enkelte værker,
som børnene har set og snakket om i forvejen på et møde, kan det være en rigtig stor oplevelse for dem at
se værket i virkeligheden. Særligt godt virker det altid, hvis de udvalgte værker er store, så børnene
fascineres af størrelsesforholdet. Mange kunstmuseer har desuden i dag børneprogram, ‐rundvisninger og
–værksteder. Husk, at museer generelt har lukket om mandagen.
En tredje mulighed for at komme tæt på kunsten er ved at besøge Silkeborg Højskole, hvor de fleste af
værkerne fra denne bog hænger. – Det er altid muligt at besøge højskolen, hvis bare man ringer i forvejen.
At skabe med sine egne hænder
Det er ikke let at skabe stor kunst – men det er let at give sig hen i den kunstneriske proces og opleve,
hvordan arbejdet giver glæde og optagethed af dét at skabe. Det er ikke alt, man kan nå på et typisk FDF‐
møde på 1½ time, men man kan sætte noget i gang, og afhængigt af hvad det er, man vil arbejde med, kan
man have flere møder i træk med kunstnerisk islæt. – Som nævnt ovenfor, er det en god ide at skabe
nysgerrighed og interesse for arbejdet, inden det starter. Hvis det ikke tænkes ind i samme møde som det,
hvor man har billedsamtalen. Generelt kræver det god tid, hvis man både vil have en god billedsamtale og
en god kreativ proces, der ikke bliver stresset. Med stress og jag kvæles kreativiteten, og det kan i det hele
taget anbefales at holde billedsamtalemødet og det skabende møde som to i‐forlængelse‐af‐hinanden
møder.
Et par ideer til kredsarbejdet
Maleri
Det letteste er at købe malerplader eller eventuelt små lærreder (fx i byggemarked eller Søstrene Grene)
Disse behøver ikke blive grundet med hvid maling først. Derudover skal der bruges pensler af svinehår (det
er også langt de billigste) samt akryl eller vandfarve. Vær opmærksom på, at farverne skal være egnet til
børn. – Et alternativ til lærred og malerplade er masonitplade, som man jo typisk køber i store mål og
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skærer til. På den måde kan det gøres billigt. Masonitpladerne skal grundes med hvid maling / vægmaling
og tørre helt. Mal på den glatte side af pladen med malerulle.
Et andet alternativ kan være at udvælge en væg eller montere en stor plade på en væg, som der så kan
laves malerprojekter på fx hvert år. Skal det være langt mere enkelt, kan der købes akvarelpapir af en vis
tykkelse til at male på – det har det dog med at bøje og krølle.
Som palet kan man fint benytte engangstallerkner – eller bedre endnu – plastiklåg fra store bøtter eller
malerspande. Sidstnævnte kan bruges igen og igen.
Vær opmærksom på, at akrylmalingen tørrer hurtigt, hvorfor pensler skal vaskes umiddelbart efter brug.
Lader man penslerne stå i vand, løsner metalspændet sig, og ”hovedet” kan falde af.
Det er svært for de fleste børn at blande sig til ret mange farver – derfor anbefales det at købe forskellige
nuancer, da tiden måske ikke er til den store farvelære. – Ellers er det i princippet nok med grundfarverne
blå, rød og gul + sort og hvid. Brun kan derudover altid anbefales, da det er svært at blande sig til et
tilfredsstillende resultat. Det kan være en fordel at lægge ud med nogle få farver, som børnene skal knytte
sig til i første omgang – derefter kan de udvide deres maleri med flere nuancer. Med mindre man ønsker, at
børnene skal lave rent ekspressive malerier, kan det anbefales at holde sig til forholdsvis små pensler.
Effekter /collageteknik
Limlak: Riv billeder eller tekst ud fra aviser og gennemvæd dem med vandopløselig limlak. Sæt dem på
lærredet med motivet ind mod lærredet og sørg for, at billedet sidder godt fast. Når lakken er helt tør, kan
den fugtes med vand og avispapiret kan nulres af. Dermed forsvinder papiret – mens sværten/farven sidder
tilbage på lærredet. – Herefter kan der males videre på lærredet, så det bliver en blanding af collage og
maleri.
Kul: Da det kan være svært at få ”taget hul” på et maleri, kan det være til hjælp at skitsere op først. Dette
kan fx gøres med kul. Print det billede, der ønskes benyttet, på almindeligt kopipapir. Vend papiret om og
mal med tegnekul på bagsiden, så fladen bliver sværtet helt ind i kul. Læg nu papiret med motivet op og
kullet ned på lærredet. Brug bagsiden af en pensel eller lignende og tegn ovenpå de vigtigste streger i
motivet. Når papiret fjernes, vil kullet være smittet af på lærredet de steder, hvor man har ”tegnet”.
Overflødigt kulstøv kan fjernes med en blød børste. Kulstregerne kan eventuelt tegnes op med en blyant –
eller man kan påbegynde sit maleri ved hjælp af de skitserende streger.
Transparent: Print eller tegn et billede på en transparent side og projicer billedet op på det lærred, der skal
arbejdes på, mens streger tegnes af.
‐

Generet kan man sige, det er lidt snyd at benytte sådanne hjælpemidler til at male, men på den
anden side kan det være en rigtig god måde at få startet op på, så man får en god oplevelse af at
male og efterfølgende forhåbentligt også bliver stolt af det værk, man trods alt selv har lavet.
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Motiv og tema
Det er oplagt i forlængelse af den foregående billedsamtale, at man lader sig inspirere af det sete værk. Det
handler ikke om at kopiere, men om at man lader sig inspirere og afkoder farver og motiver og gør dem til
sine egne. – Børn kopierer også gerne hinanden (til stor gene for nogle både børn og voksne), men det er
kun med til at styrke deres kreative udvikling. Som Picasso sagde: ”Er der noget, der kan stjæles, så stjæl” –
og her mente han naturligvis ideer og kreative tilgange til værkerne.
At tage udgangspunkt i en fortælling – fx fra Bibelen – er også oplagt. Mange har erfaring med at lade børn
tegne til en fortælling, og det kan give stort udbytte – både for forståelsen af fortællingen og for den
kreative udvikling, da børnene hurtigt kommer på, hvad de vil tegne. Når fortællingen er færdig, kan man
kort snakke om den, hvorefter børnene er klar til at påbegynde deres maleri.
Oliekridt
Disse er noget lettere at gå til, men giver alligevel mulighed for, at der kan males med stærke farver. Sørg
igen for at købe papir af en kraftig kvalitet – og gerne op i A3 størrelse, så børnene kan få lov til at brede
sig. Caran d’Ache – Neocolor farver er at foretrække – de fås også vandbaseret.
Tegning
Tegning er altid spændende for børn. Især som forstudie til et maleri, kan det være en god ide at tage
udgangspunkt i fortælling eller fantasi med tegning som medie. Blyanterne bør være bløde og af en vis
kvalitet – køber man 6B, sværter de godt, og der er ikke behov for, at man køber andre hårdheder. – Vil
man gerne lære børnene, hvordan man tegner, findes der simple tegnebøger på biblioteket, men oftest er
det ikke det tekniske, der rykker mest for børnene på kort tid. Det kan dog være at foretrække for de større
børn.
Tilsvarende kan det være spændende for børnene at lære, hvordan man laver perspektivtegning. Når først
man kan nogle af grundprincipperne, kan man lave mange flotte motiver i både by og landskab, så det er
oplagt at tage ud og tegne på et møde med godt vejr. Der skal bruges masonitplader eller lignende til
tegneunderlag i størrelse A3 – samt tøjklemmer til at fastholde papiret.
Vil man gerne ud i naturen og tegne med børnene, kan det være sjovt at kombinere med tegnestudier over
grene med blade, blomster eller måske insekter eller billeder af større dyr fra skoven. Måske kan det lade
sig gøre at låne en udstoppet ræv på den lokale skole til at tegne efter. – Har børnene selv fundet koglen
eller blomsten i skoven, som de vil tegne, er de langt mere motiverede for at gå i gang med tegningen.
Generelt er det fordelsagtigt at lære børnene, at viskelæder kun skal bruges i meget begrænset omfang.
Har de hver deres viskelæder, bliver de ofte for perfektionistiske og visker måske tegningen helt i stykker.
Lærer man dem i stedet at starte med ikke at trykke så hårdt, hvorefter man altid kan tegne oveni de
tidligere streger, da kan man til sidst tegne de vigtigste streger op med en fastere streg og eventuelt viske
overflødige kruseduller væk.
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Skulptur
Ler
Ler er et lækkert materiale at formgive i, og det er lige til at gå til. Har man købt færdige ruller hos en
lervarefabrik (fx Sorring Lervarefabrik, der leverer til hele landet), er leret så godt bearbejdet i forvejen, at
man ikke behøver gøre så meget ud af at ælte leret før brug. Faktisk vil det ofte være helt unødvendigt og
kan få negative følger i form af lufthuller, som børnene selv ælter ind i leret.
Forme ler
Når figuren skal formes i leret, er det smartest at have ét stykke ler, der er afmålt i størrelse fra starten af.
Skal figuren have arme, ben eller hale, er det bedst at forme og trække disse ud fra den eksisterende kløs
(lerklump), frem for at rulle et ben og montere det på kløsen. Sidstnævnte eksempel vil ofte resultere i, at
benet knækker af under tørringen.
Det smarteste er, at man former alle de grove træk af figuren med fingrene, mens den er godt fugtig. Når
figuren er blevet mere tør, kan man bearbejde overfladen med diverse værktøjer for at lave detaljer. – Når
leret er læderhårdt, skal figuren udhules (såfremt det er muligt). Det optimale vil være, hvis lervæggen på
figuren ikke overstiger 1,5 cm. Har man en forholdsvis smal figur, hvor det ikke er muligt at komme til at
udhule, kan det anbefales at stikke en modellerpind eller andet op midt i figuren nedefra, for at halvere
tykkelsen på figuren. Dermed kan luften trænge op i figuren og hjælpe til at tørre indefra. Huske at være
forsigtig med udhuling og hold godt igen med den anden hånd, så der ikke er noget, der brækker af. Vigtigt
er det at udhule på det rigtige tidspunkt, såfremt det er muligt.
Obs: Børn har en tendens til at tro, at en halvtør lerfigur kan friskes op og glattes med vand på overfladen.
Det har dog den negative virkning, at overfladen bliver fugtig og underlaget forbliver tørt. Man kan
sammenligne det med, når man udsætter sin hud for vand. Det fugter dejligt i starten, og derefter tørrer
huden mere ind.
Tørringen
Leret skal tørre langsomt, da det i tørreprocessen udsættes for det største svind i og med, at fugten
fordamper fra figuren. Det er under tørringen, der er størst risiko for, at noget kan knække af. Denne
tørreproces kan være svær at styre, når man kun har møde én gang ugentligt, men pakker man leret
korrekt ind, skal det nok gå.
Efter, at man har arbejdet med leret, bør det placeres på en solid bundplade, der er pakket ind i plastik.
Hvis figuren står direkte på en træplade, kan træet suge fugten ud af det nederste i figuren, hvilket kan
medføre revner. Da det er vigtigt, at figuren tørrer så ensartet som muligt, bør hele figuren pakkes ind i en
plasticpose, hvori man har lavet nogle små lufthuller. Dermed tørrer figuren ikke for hurtigt. Tørrer den for
langsomt, må man åbne mere op for posen. – Stil aldrig leret i vinduet, eller et andet sted, hvor det kan

FDF & Silkeborg Højskole

Side 38

FDF‐andagt for ledere
Kunst & Kristendom

blive udsat for direkte sol. Hellere placere det tæt ved gulvet, hvor der er køligst og gerne et sted, hvor der
ikke er en alt for høj rumtemperatur.
Når leret føles mere solidt, hårdt men fortsat koldt, er leret ved at være læderhårdt. Så er det tid til at
udhule figuren. Kan det ikke lade sig gøre at ramme dette stadie, må man prøve at gøre det, når figuren er
fugtig, men det kan være besværligt. Dog er det bedre, end at man helt glemmer udhulingen. – Når leret et
læderhårdt, kan der åbnes godt op for posen, så figuren kan tørre færdig. – Den mest kritiske periode for
revner og brud er i tørrefasen op til læderhårdt stadie.
Værktøjer, der er gode til at arbejde med i ler er især modellerpinde og slynger. Slynger er også de mest
fortrukne værktøjer til udhulingsarbejdet.
Behandling og eventuelt brænding af det tørre ler
Har man ikke mulighed for at brænde sit ler (forgløde leret så det får en hård skal), kan man glitte det med
en teske. Det gøres ved at presse med vridende bevægelser på leret, så de meget fine strukturer, leret
består af, bliver mast tæt sammen og overfladen fremstår glansfuld. Det kan anbefales at låne et par simple
bøger om lertøj på biblioteket.
En anden mulighed er, at man ikke brænder men bare maler leret i akrylfarve. Eller man kan skabe en flot
overflade ved at polere leret med skosværte (fx den transparente sværte). – Man skal være opmærksom
på, at leret uden brænding ikke er så holdbart, men skal det stå til pynt på bedstemors hylde, gør det
måske ikke så meget.
Måske kan der laves en aftale med den lokale skole om at komme og forgløde leret i skolens keramikovn.
Vil man gå hele vejen selv, kan man bygge sig en mile, hvori leret kan blive sortbrændt og dermed også
forglødt. Det tager tid (brændingen tager 24 timer), men det er et spændende arbejde, der måske kunne
tænkes ind i en overnatningstur med børnene. Der er ingen tvivl om, at børnene vil elske at være med i
processen. Lån en bog om, hvordan milen bygges på biblioteket – eller søg fx på Google efter opskrifter.
Endnu et alternativ – dog mere avanceret – er at arbejde med rakuler. Rakuleret (hvidler med et højt
indhold at chamotte) kan holde til kraftige temperatursvingninger, og processen, hvor leret brændes i en
gasfyret olietønde eller en brændefyret stenovn er formidabel. Selve brændingen efter forglødning tager
kun omkring 20 minutter, og resultaterne er oftest meget positive. Se mere på Internettet eller via
biblioteket.
Skrotkunst
Der er ikke noget, der appellerer så meget til børns kreativitet og fantasi, som hvis de bliver mødt af et væld
af materialer, de kan arbejde med. Skrotkunst åbner op for, at børnene selv kan bidrage til forberedelserne
ved at medbringe ting fra husholdningen eller værkstedet derhjemme. Yderligere skal man som ansvarlig
for projektet sørge for, at der er ting som: Ståltråd, alverdens små dippedutter, ledninger, plastik, elektriske
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apparater (tjek, at de ikke kan indeholde noget farligt), kapsler, metalstykker, sten, gummi (cykelslanger fra
cykelhandleren), træ og andet tilgængeligt. Dette kan naturligvis suppleres med at børnene selv finder ét
eller to særlige stykker natur fra skoven, de kan benytte i deres værk. – Skal man et smut til Vesterhavet, er
drivtømmer helt ideelt til formålet med det patina, saltvandet har givet det. Tilsvarende kan man ske at
finde metal, der har fået en helt speciel rusten overflade pga. saltet. – Er man en kreds, der til tider holder
loppemarkeder, er det en guldgrube for sådanne design‐projekter. Tag børnene med på eventyrligt udkig
efter spændende materialer, der kan doneres til projektet – og lad dem på den måde være med i hele
processen fra starten af.
Til at indlede projektet kan billedsamtalen indeholde værker af fx Robert Jacobsen eller Henry Heerup.
Der skal være rigeligt med ståltråd, skævbiddere og stærk lim (kun for den voksne) til at børnenes ideer kan
udfolde sig. En boremaskine er desuden en fordel, og de små batteridrevne kan de fleste børn betjene. –
Som fod til sin skulptur kan man benytte enten et stykke stabilt træ (det skal dog æstetiske kunne passe til
figuren) eller et stykke tilskåret gasbeton. Gasbetonen er let at arbejde /bore i.
Gasbeton
Gasbeton kan benyttes til forskellige skulpturelle projekter, men er ved formgivning (når der skal skæres og
slibes i betonen) mest egnet til store børn eller unge. Alt arbejde med gasbeton bør foregå udendørs eller
under kraftigt sug pga. støvet. Arbejder man ude og sørger man for at holde betonen fugtig, kan støvet
begrænses. Med fukssvans, stemme‐ og huljern, skruetrækkere, knive og grove file, kan man skabe fine
detaljer i gasbetonen. Vær dog opmærksom på, at det kræver mere end et halvanden timers møde.
Gips
Hvis man vil skære i gips, starter man med at lave sin gipsstøbning på ugemødet inden selve skærearbejdet.
Fyld en mælkekarton 1/3 op med lunkent vand og drys forsigtigt gips i vandet, til der danner sig små øer på
vandoverfladen, der ikke kan synke ned. Så er blandingen mættet. Der skal ikke røres rundt – da det vil
skabe luftbobler. Bank i stedet forsigtigt på siderne af kartonen med fingrene for at få bobler til at stige op
til overfladen. Luftbobler i støbningen kan være ganske belastende under skæreprocessen.
Nu skal gipsblandingen tørre. Det er meget forskelligt, hvor lang tid, der skal til, men som med ler, skal man
ikke stille kartonen i vinduet. Skal man først skære i den på næste møde, kan det anbefales at pakke en
pose omkring kartonen med et par 2 centimeter store huller i. Bedst er det naturligvis, hvis den ansvarlige,
kan komme forbi og tjekke til tørreprocessen efter nogle dage for at se, om der skal lukkes op eller i for
posen. Er blandingen helt tør næste møde, er gipsen hård at arbejde i. Er den stadig fugtig, er den meget let
at bearbejde – men også mere porøs. Dolken eller mindre skæreknive som urteknive er perfekte til
bearbejdningen. Til at færdiggøre overfladen, kan man pudse med fint sandpapir – korn 240 eller højere.
Den færdige gipsskulptur kan bemales, men ønsker man den hvid, ser det bedst ud, at lade den beholde sin
rå karakter. Der er dog en lille risiko for, at gipsen kan blive lettere gullig, hvis den står og suger fugt til sig.
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Fedtsten (asbestfri)
Fedtsten er et ofte benyttet materiale i FDF‐sammenhæng, da det er så let at bearbejde og fremstår i flotte
farver. Det er dog ærgerligt, hvis man lader sig begrænse til kun at lave halssmykker, da de store af stenene
er oplagte til at skære små figurer i. Som inspiration kan man lave billedsamtale over fx grønlandske
tupilakker eller sydamerikanske figurer.
Vær opmærksom på, at fedtstenene har forskellige hårdhedsgrader. Gå efter de store sten, og brug fx
urteknive suppleret med søm til at ridse med.
Stenene efterbehandles med olie. Majsolie fra husholdningen fungerer fint.
Grafik
Grafik kan være særdeles besværligt og langsommeligt at arbejde med, men der findes mange tilgange til
grafikken – og nogle er ikke sværere, end at det kan lade sig gøre at arbejde med dem på et FDF‐møde,
hvilket kan være fascinerende.
Der findes grundlæggende to forskellige typer, nemlig: højtryk og dybtryk.
Højtryk
Overflødigt materiale skæres væk fra en plade, hvormed der står nogle højderygge tilbage. Der påføres
tryksværte hen over disse højderygge i en passende dækkende mængde, hvorefter papir lægges over og
pladens sværte overføres til papiret via tryk. Når der skal trykkes, er en trykpresse det optimale, men det
kan lade sig gøre på anden vis fx ved forsigtigt at gnide på bagsiden af papiret (der ligger oven på pladen).
Her må man prøve sig frem. – Som plade bruges ofte blød linoleum – eller mere avanceret en tynd
birkefiner. Vær opmærksom på, at det kræver skarpere værktøjer og mere handpower at arbejde med
træsnit.
Vær opmærksom på, at motivet bliver negativt / spejlvendt af det skårne motiv – dette er særlig vigtigt at
huske, hvis man skærer bogstaver.
Dybtryk
Ved dybtryk forstås det modsatte af højtryk. Her er lægger sværten sig i de ridser, man påfører materialet –
hvorefter det suges op på fugtigt papir. Ved dybtryk bruges ofte plader af tyndt kobber eller plexiglas, og
der ridses med et skarpt og tyndt værktøj. Sværten trykkes ned under graten på den fuge, man ridser op,
ved at trykke med en kugle lavet af stift gaze bundet om en lille håndfuld papir. Sværten trykkes altså ned i
graten med omhyggelige drejende bevægelser – og efterfølgende kan den overflødige sværte fjernes med
telefonbogspapir eller mad‐mellemlægningspapir. Når den overflødige sværte er fjernet fra pladen, sidder
kun sværten under graten tilbage – klar til at blive suget op på det fugtige papir under pres.
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Papiret skal både ved dyb‐ og højtryk være af en vis tykkelse og kvalitet. Fx virker almindelig kopipapir
dårligt, da det er tyndt og har en glat overflade, hvor sværten ikke kan hænge ved. Det er at foretrække, at
papiret har ligget et stykke tid i blød. Hæld en smule algefjerner i vandet, så der ikke dannes mug i
papirbadet, og lad gerne papiret ligge nogle dage eller mere. – Når papiret tages op, lægger man skiftevis et
tørt papir og et gennemvædet papir i en stak i en kraftig plasticpose. Inden papiret skal bruges til trykket,
bør det lægges mellem to stykker avispapir eller lignende, så det kan suge overfladevand fra papiret. – Når
man har lavet sit tryk, bør papiret hænges op på en opslagstavle med det samme med en stift i hvert hjørne
– for at undgå at det bøjer for meget under tørringen.
Som skæreværktøj kan man banke et lille søm i en rundstok (af blyants længde og ca. 1 cm´s bredde). Når
sømmet er banket i, kan man nive hovedet på sømmet af med en knivtang, hvormed det vil kunne bruges
som ridseværktøj. Når det bliver slidt, skiftes sømmet bare ud – eller man laver et nyt ridseværktøj. Det er
billigt og let.
Ved dybtryk kan man arbejde simpelt med hurtige monotypografier. Klip en juicekarton op – gør den ren –
tør den – og rids et mønster i den sølvfarvede belægning. Herefter gnides sværten igen ind i graten med
gazen – hvorefter den overflødige sværte fjernes med telefonbogspapir og der kan trykkes. – Til sådanne
tryk er det godt med rispapir eller lignende.
Sværten bør være egnet til henholdsvis dyb‐ eller højtryk. Spørg hos den kreative forhandler, så du får det
rigtige.

Ingen grænser
Der er næsten ingen grænser for, hvad man kan kaste sig ud i af spændende kreative opgaver med børnene
på FDF‐møderne. Det kræver dog altid, at den voksne sætter sig ind i opgavens omfang og praktiske og
æstetiske sider, så børnene ikke oplever forvirring, men snarere gejst og engagement fra den voksnes side
alt imens, det praktiske ligger helt klar. – Start i det små og se, hvordan børnene elsker at tage udfordringen
op. – Den voksnes opgave er at lave rammerne for, at børnene kan udfolde sig – resten kan de selv.
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Art Studio / Kunst & Design
På Silkeborg Højskole har der altid været mange kunstfag at vælge imellem, og efter sommerferien
2008 starter et helt nyt linjefag i kunst op Art Studio.
Højskolen råder over et rummeligt og veludstyret kunstværksted, et modelværksted, to
professionelle ovne til glasarbejde, et grafikværksted og et keramisk værksted med drejebænke og
rakuovn, så man har derfor alle muligheder for at eksperimentere. Det kræves ikke, at man kan en
masse i forvejen, så længe man har en kreativ lyst og har mod på at eksperimentere med
forskellige genrer og billedudtryk. På linjefaget vil der blive eksperimenteret med skæve og absurde
tilgange, men det vil blive med udgangspunkt i de klassiske stilarter: maleri, skulptur, tegning,
keramik og grafik.
Vi skal også arbejde med installation og design ud fra simple materialer, skrot eller genbrug.
Samtidig prøver vi at bruge materialer som træ, glas, beton og metal i vores ar-bejde, og der vil
blive tid til både at eksperimentere og fordybe sig. Ud over at arbejde i højskolens værksteder,
tager linjefaget også på ekskursioner til kunstmuseer og gallerier, så der kan
debatteres om mange forskelligartede værker – såvel nye som gamle og berømte.

Højskolen er kendt for sine udlandsrejser kombineret med fagene, og Art Studio vil til efteråret
starte studierejse til Kenya, som et nyt og spændende alternativ til traditionelle kunstrejser til Paris,
Berlin eller London. Vi har personlig kontakt med spændende lokale kunstmalere i Nairobi, som vi
vil samarbejde med. Vi vil indgå i et projekt med gadebørn fra Nairobis slumkvarterer, gå på
opdagelse i det sprudlende kunstcenter ”Go-Down”, og øve os i malekunsten med hjælp fra et par
af de skrappeste kunstmalere i Banana Hill Gallery. – Og så skal vi naturligvis også på safari. Det
gør vi i den smukke og dyrerige Lake Nakuru National Park.
Se mere her:
http://www.silkeborghojskole.dk/02_langekurser_03_billedkunst.htm

Ønsker du at høre nærmere om Art Studio, er du meget velkommen til at skrive:
Mail: jl@silkeborghojskole.dk
Jan Lundum
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Kunst & Kristendom
en FDF‐andagt for ledere

Kristendommens perspektiver er uendelige og tilsvarende er der utallige måder at
gribe tilgangen til den an på. I dette kristendomsmateriale, der er skabt i samarbejde
mellem Kristendomsudvalget og Silkeborg Højskole, tager vi fokus på billedverdenen
og bruger den som øjenåbner i mødet med det religiøse. Billeder kan sige så meget
mere end ord, men det kræver oftest, at billederne bliver åbnet op for beskueren. I
dette materiale vil vi gennem billedanalyse komme tæt på helt centrale ting i
kristendommen samtidig med, at der gives bud på, hvordan man rent praktisk kan
arbejde med kunst sammen med børn.
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Den signede dag – Anne Marie Egemose

Parforhold – Nis Schmidt

Tavle og Tang – Nis Schmidt

Klud på slap line – Nis Schmidt

Konfrontation - Søren Ankarfeldt

Narkissos – Søren Ankarfeldt

Spor – Peter Ravn Callesen

Eden – Jan Lundum

Bagbundne i Gehenna – Jan Lundum

Livets træ – Mogens Kilde

Titel ukendt! - Henry Heerup

Indkroget tænker - Jan Lundum

