Alterprojektets musik
af organist Hans Christian Magaard

Musik til indvielsen 30/12

Når indvielsen finder sted søndag den 30.
december, vil der blive opført musik komponeret og arrangeret til lejligheden af
organist og komponist Lasse Toft Eriksen.
Der vil være tale om musikarrangementer af
festgudstjenestens salmer, om processionsmusik for messingblæsere og orgel samt om
bl.a. introitus (indgangsmusik) for kor samt
korsvar.

Nadverrelieffet lavet i rødler. En proces, som
tager 3 måneder

Derefter laves en gummiform

Ud fra gummiformen støbes en gipsform

fortsat fra forsiden

dende og overraskende relief i rødler - 5
meter langt og 1,75 meter højt. I løbet af
august blev der taget en afstøbning af det
modelerede relief med en blanding af gips og
gummi. Afstøbningsformen er sendt til bronzestøberiet Fonderia Mariani i Pietrasanta,
som ligger nord for Pisa i Toscana. Støberiet
har speciale i store bronzefigurer. Værket
støbes i ni dele og svejses siden til et relief.
Dette forgyldes efterfølgende med bladguld
og sendes til Fredericia i slutningen af november. I den første uge af december ophænges
relieffet i tre tynde stålwirer.

deres udvikling. Han har knyttet dem sammen med det øvrige kunstneriske arbejde i
kirken. På den ene stage fremstilles Jesu fodvaskning af disciplene. På den anden stage
vises Jesus i Getsemane Have. Bjørn Nørgaard er påbegyndt deres udvikling. De bliver
105 cm høje og fremstilles i sølv. Stagerne
støbes også i Pietrasanta.

Til betjening leveres også et avanceret betjeningspanel, som programmeres med de
ønskede funktioner. Der opsættes endvidere projektører, som placeres henholdsvis
under loftet i altervæggens to hjørner og på
en lysbro, der opsættes over hovedorglet.
Belysningsdelen varetages at Light Partner
fra Herning.
De 32 glasmosaikruder er færdiggjort af
Hebsgaard Glaskunst og ophængte i Christianskirken. Mosaikruderne er meget smukke.
Det er imidlertid nødvendigt at udvise tålmodighed for at få dem at se. Først til indvielsen
den 30. december afdækkes ruderne. Ved
modtagelsen blev alle ruderne placeret i et
specielt bygget atelier, hvor fotograf Mads
Flummer fotograferede dem til senere brug.
Billederne skal bl.a. bruges til en bog, der er
under forberedelse.

Du skal elske din fjende har sent fået en tredje
del, som afrunder værket. Oprindeligt havde
Bjørn Nørgaard skitseret et trefløjet, gyldent
alter med et motiv på hver af de tre fløje. Ved
den endelige udformning blev relieffet et
stort nadvermotiv.

Christianskirken har altid været kendt som et
akustisk meget vellykket rum. For at sikre det
fortsat vil være godt, er der udfoldet store
bestræbelser på at bevare den akustiske kvalitet i rummet. Der er foretaget visse akustiske
justeringer i august; men de endelige tilpasninger foretages først efter indvielsen.
Højtalersystemet er blevet moderniseret, så
Christianskirken kommer til at råde over et
tidssvarende Av-anlæg. Informationsteknik,
som har stor akustisk ekspertise, har forestået
denne del.

I løbet af sommeren har Bjørn Nørgaard og
hans hjælpere formet et fantastisk spæn-

Sigfred Nielsens Fond har meget generøst
skænket to kandelabre, som skal stå på alterbordet. Stagerne er helt selvstændige; men
Bjørn Nørgaard har påtaget sig at forestå

Samlet kan vi alle glæde os. Glæde os over,
hvor godt det er gået indtil nu og glæde os til
at tage det samlede kunstværk i brug.

De færdige støbeforme. Bronzen hældes ned i
tragten, og nadverrelieffet støbes

To af ni bronzeplader.
Rødt voks fra afstøbningen

Bronzepladerne svejses sammen

Ud over messingblæsere, strygere og Drenge- og Mandskoret, vil samtlige kirkens tre
instrumenter være bemandet med Lasse Toft
Eriksen (store orgel), Dorthe Lietzen (kororgel) og Svitlana Leonchuk (flygel), mens Hans
Chr. Magaard vil stå for ledelse af koret.

Musikværker

Desuden har altermusikudvalget gennem
længere tid forberedt frembringelsen af
musikværker, der knytter an til og giver
musikalske replikker til temakredsen i Bjørn
Nørgaards kunstværk.

24 salmer

Herudover har salmedigteren Holger Lissner
frembragt 2 x 12 kortere tekster (salmer),
som på baggrund af de anvendte bibeltekster
finder anvendelse i 24 digte med tilknytning
til Nørgaards temakreds. Radiopigekorets
chefdirigent, komponisten Michael Bojesen,
er blevet betroet opgaven at komponere
musik til disse tekster. Én af satserne i denne
musik vil blive uropført (som motet efter
prædiken) ved indvielsen af kunstværket. I
værket vil i øvrigt indgå såvel korsatser (heraf
en del ledsagede af orgel og andre instrumenter) samt salmer for børn og voksne.
Værket vil med sin oratorieagtige karakter
kunne opføres samlet eller – i forbindelse
med søndagens gudstjenester og ved koncerter i kirken – kunne fremføres individuelt
eller i uddrag. Nodematerialet til dette værk
forventes udgivet, ligesom værket planlægges indspillet på CD. Også dette værk er det
Altermusikudvalgets ønske og håb vil blive til
varig glæde for Christians Sogns Menighed,
ja for hele den danske folkekirke.

Interview med Mogens Ussing
af sognemedhjælper Esther Jensen
Hvem har taget alle de gamle træpaneler ned og sørget for, de 32 nye vinduer
med glasmosaikker er kommet op? Mød
manden bag RA Ussing & Søn A/S, der har
engageret sig fagligt såvel som personligt i alterprojektet.
Mogens Ussing hedder han. Chef for RA
Ussing & Søn A/S – et af Fredericias største
tømrerfirmaer med flere end 50 ansatte.
”Virksomheden blev stiftet i 1877,” fortæller
Mogens Ussing med ikke så lidt stolthed og
glæde. ”Jeg er selv 4. generation, og mine
sønner Jeppe og Nicolai er 5.”
Alle 3 har arbejdet ihærdigt på stilladserne
op ad Christianskirkens østvæg gennem juni,
juli og august. ”Der, hvor der nu er glas, var
der før træ. Vi har fjernet det hele og lavet
trærammer til de nye vinduer. Desuden har vi
også haft træfelterne bag orglet nede. Det er
der nok ingen, der kan se, for de er på plads
igen; men vi har faktisk sat en lyddug bag
alle felterne og fræset riller i træet, så måske
nogle i menigheden kan HØRE forskel? At
fastholde Christianskirkens unikke akustik
har været en udfordring – også for os som
tømrere. Vi har været privilegerede at kunne
trække på tekniske informationer fra kirkens
oprindelige arkitekt Ib Zachariasen.”
Det er ikke første gang, RA Ussing & Søn
A/S arbejder for Christianskirken. Det var
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Der er således indgået aftale med komponisten Erik Haumann, organist ved Risskov
Kirke, om frembringelse af en række kortere,
meditative satser, komponeret for kirkens
prægtige hovedorgel (Frobenius & Sønner,
1972) og kirkens Steinway flygel, anskaffet
i 2003, dels for hvert af de to instrumenter
individuelt, dels i vekslende samspil mellem
de to instrumenter. Dette værk vil blive
uropført af komponisten samt af pianisten
Frode Stengaard ved en koncert søndag
den 6. januar kl. 16.00. Det tænkes primært
at skulle danne en meditativ baggrund for
betragtning af kunstværket. De 12 dobbeltmotiver kan dels betragtes samlet eller – ved
hjælp af diodelys – fremvises individuelt,
ligesom Erik Haumanns satser kan fremføres
samlet eller enkeltvis. Der påtænkes endvidere en udgivelse af nodematerialet, ligesom
værket vil blive indspillet på CD med henblik,
ikke mindst på afspilning i kirkerummet i forbindelse med fremvisning af Bjørn Nørgårds
kunstværk. Værket forventes dermed at få en
varig placering i Christianskirkens musikalske
univers.

også dem, der for år tilbage fjernede kirkens
asbestfyldte loft, og Kontor-bygningen på
Christiansvej 4 er opført af tømrerfirmaet.
Mogens Ussing fortæller om sit eget engagement: ”Vi har været på arbejde i Christianskirken denne sommer, og vi har fremsendt vor
faktura. Men længe før mit firma fik ordren,
var jeg indbudt til et informationsmøde om
alterudsmykningen. Bjørn Nørgaard var med,
og jeg blev betaget af hans planer. Det lød så
meningsfyldt. Dels den mening, der skaber
for kirken, men bestemt også for Fredericia
By. Det var imidlertid oplagt, at skulle planerne blive til virkelighed, måtte der findes
penge. Jeg engagerede mig personligt i projektet. Som andre forretningsmænd i byen
trak jeg i de tråde, jeg havde i mit eget firma
og lagde et godt ord ind for projektet de steder, jeg nu har adgang til.”

RA Ussing & Søn A/S har haft 3 mand på
arbejde i Christianskirken de 3 sommermåneder, kirken var lukket; den sidste måned
faktisk det dobbelte. Tømrerfirmaet er også
involveret i forskellige byfornyelsesprojekter i
Fredericia og har desuden dette år 14 mand
fast på arbejde i Tivoli i København.
Mogens Ussing. Chef for RA Ussing & Søn A/S

Mogens Ussings personlige forbindelse til
Christianskirken strækker sig tilbage til konfirmationen og ungdomsarbejdet derefter;
han blev også viet i kirken. Om at gå i kirke,
siger han: ”Jeg er ikke typen, der sidder der
hver søndag. Men når jeg er der, betyder
det meget for mig at høre OG se. Jeg bliver
visuelt inspireret af f.eks. at kunne se ud af
vinduer, der går helt ned til jorden som i
Hannerup Kirke. God kunst er for mig ikke
åbenbar ved første øjekast. Jeg holder mest
af at skulle se flere gange og filosofere lidt
over meningen.”
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Bog og udstilling
af museumsdirektør Bodil Schelde Jensen
Stor kunst har det med at vise sig i mange
forskellige sammenhænge og sådan er
det også med værket ”Du skal elske din
fjende”. Allerede da projektet var i sin
vorden, var man i støttekomiteen bag
projektet ikke i tvivl om, at det skulle
afsluttes med udgivelse af et skrift, der
fortalte om kunstværket og dets tilblivelse.
Denne opgave er nu ved at blive løst og støttekomiteen forventer at kunne udgive en bog
i foråret 2008.

Bogen kommer til at indeholde en illustreret kunsthistorisk gennemgang af værket
samt en række bidrag fra interessenter og
meningsdannere om emnet ”Du skal elske
din fjende”. Den får et format, der yder selve
kunstværket retfærdighed, og den udgives
formentlig i 1500 eksemplarer.
Sideløbende med denne opgave arbejdes der
på at arrangere en udstilling af Bjørn Nørgaards kunst. Udstillingen, der formentlig skal
vises i Kongensgade 111, er et samarbejde
mellem støttekomiteen og Fredericia Kunstforening.

DU SKAL
ELSKE DIN FJENDE

muligheder Bjørn Nørgaards kunst rummer,
ikke blot i nuet, men i eftertiden. Da støttekomiteen i sin tid planlagde et skrift om
projektet, kunne man ikke forudse den store
interesse, projektet har vakt, og man kunne
heller ikke sætte ord på alle de facetter og
emner, der knytter sig til ”Du skal elske din
fjende”. Med bogen og udstillingen skabes
der mulighed for den enkelte til at fordybe
sig, til at undres og forklares. Der skabes en
fortrolighed med værkets kunstneriske baggrund, der forhåbentlig giver mødet med det
i kirken en endnu større dybde.
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Alterprojektets
musik

Når indvielsen finder sted
søndag den 30. december, vil der blive opført
musik komponeret og
arrangeret til lejligheden
af organist og komponist
Lasse Toft Eriksen.

Både bog og udstilling viser, hvor store

Indvielse søndag den 30. december

Dronning Margrethe, kirkeminister Bertel
Haarder og biskop over Haderslev Stift Niels
Henrik Arendt har på forhånd givet tilsagn
om at deltage. Af sikkerheds hensyn er det
nødvendigt at vide, hvem der ellers sidder på
kirkebænkene. Formiddagens gudstjeneste
bliver derfor en gudstjeneste, man inviteres
til. I løbet af oktober og november inviterer

Støttekomitéen en række af de mennesker,
der økonomisk eller ved praktisk hjælp har
bidraget til projektets gennemførelse. 1.
december vil det fremgå, hvor mange ledige
pladser, der er, som kan stilles til rådighed
for andre interesserede i sognet. I kirke og
dagspresse vil der blive informeret om tilmeldingsproceduren.

medvirker, kirkens Drenge- og Mandskor
samt messingblæsere og strygere.

Interview med
Mogens Ussing

Efter gudstjenesten afvikles der en reception
i nærområdet for særligt indbudte. Gudstjenesten optages af TV Syd, men p.t. er der
ingen planer om direkte transmission.

Hvem har taget alle de
gamle træpaneler ned og
sørget for, de 32 nye vinduer med glasmosaikker
er kommet op? Mød manden bag RA Ussing & Søn
A/S, der har engageret sig
fagligt såvel som personligt i alterprojektet.

Ved gudstjenesten bliver der mulighed for at
lytte til musik komponeret til lejligheden af
organist Lasse Toft Eriksen – se flere detaljer
andet steds i Nyhedsbrevet. 3 organister

Foto: Mads Flummer

Kunstværket (glasmosaikker, relief og
lysestager) indvies ved en festgudstjeneste i Christianskirken søndag den 30.
december, kl. 10.30.

Nadverbilleder fra katakomberne til Christianskirken
“Nadverbilleder fra katakomberne til
Christianskirken” torsdag den 3. januar
2008 kl. 19.30 ved kunsthistoriker, præst
og salmedigter Lisbeth Smedegaard
Andersen.
Jesu sidste måltid med disciplene er et af de
vigtigste og ældste motiver i kristen kunst.
Her indstiftede han nadveren – det måltid,
der lige siden er blevet gentaget i kristne kirker som et tegn på, at han stadig er levende
til stede i blandt os.

Status på udvikling af Du skal elske din fjende
primo oktober 2007
af direktør og formand for Støttekomitéen
Torben Venndt

Det er disse mange spørgsmål, kunstnerne
har tænkt over og skildret i nadverbillederne,
og foredraget, der er et lysbilledforedrag, vil
belyse udviklingen af netop dette motiv fra
de første enkle fremstillinger op til de nyere
dansk kirkekunst for at slutte med Bjørn Nørgaards bronzeskulptur i Christianskirken.

For at forberede ophængningen af kunstværket „Du skal elske din fjende“ har der
hersket stor travlhed i Christianskirken
i de tre sommermåneder. Alt inventar
blev flyttet fra kirken til Christianshus,
der fungerede som kirke sommeren over.
Kirkens hovedorgel blev pakket ind for
at beskytte det mod støv.
P i n d P r o m o t o r 17487

Nadveren er samtidig et motiv med mange
aspekter, ikke blot teologiske, men også
menneskelige. Hvilken stemning var de i, de

tretten mænd, der samledes i ovensalen i
Jerusalem for at spise deres påskemåltid? Var
de bange? Forsøgte de at skyde bekymringerne fra sig? Og hvad tænkte de, da Jesus
rakte dem brødet og vinen med ordene om,
at det var hans legeme og hans blod?

Trekantens Stilladser rejste stilladser på beg-

ge sider af altervæggen. Tømrerfirmaet RA
Ussing & Søn A/S har udskiftet 32 træpaneler
med nye vinduesrammer, hvori glarmester
Spindler har sat forstærkede termoruder. L.
Østergaards Maskinfabrik A/S har monteret ydre metalrammer, hvori mosaikruderne
er blevet ophængt. Davidsen Partnere A/S
har fræset riller ind i murværket i samtlige
mosaikruders ene langside. I disse riller har
installatørfirmaet YIT monteret armaturerne
med LED-belysningen. Det har været en
fornøjelse at følge sommerens håndværksmæssige arbejde. Engagement og vilje til at

Bog
og udstilling

Stor kunst har det med at
vise sig i mange forskellige sammenhænge og
sådan er det også med
værket ”Du skal elske din
fjende”.

finde kvalitative gode løsninger i et udviklet
samarbejde er en dækkende beskrivelse af
den ånd, ombygningen foregik i.
For at få fuld glæde af den kunstneriske
udsmykning er der udviklet en enestående
løsning til belysning af mosaikruderne, så
de også kan ses om aftenen og i svag dagsbelysning. De benyttede LED-armaturer er
fremstillet i Tjekkiet og kan betjenes, så
udvalgte motiver kan fremhæves i det store
kunstværk.
fortsættes næste side
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