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DA JESUS BLE MODERNE 

Hva skjedde med Jesus, som hadde en selvfølgelig plass i det førmoderne, da han ble med 

over i det moderne? Det er mange svar på det spørsmålet. Her vil jeg se nærmere på hvordan 

han fremstår i masseproduserte oljetrykk fra tiden 1860-1920. For tenkere som Walter 

Benjamin og Theodor Adorno kan nettopp masseproduksjon av kunst og konsekvensene den 

fører med seg, forstås som et uttrykk for det moderne. Slik forstås det også i denne artikkelen, 

uten at vi derfor skal gå inn på modernitetens mange sider. 

Oljetrykkenes periode faller i hvert fall sammen med en mengde innspill som på forskjellige 

måter svekket tradisjonell religion – fra Darwins On the Origin of Species (1859) til Freuds 

Die Traumdeutung (1899) og Das Ich und das Es (1923). Men akkurat som i dag medførte 

ikke kirkens innflytelsestap at det ble flere ateister. Den folkelige religiøsiteten blomstret, 

både i form av spiritisme og teosofi, forløpere for våre dagers alternativbevegelse, og som 

lavkirkelig bedehuskristendom til dels uavhengig av kirken. Masseproduksjon av kunst ble 

utsatt for kritikk, men det bidro uansett til kulturell utjevning. Moderniteten er mer 

demokratisk enn førmoderniteten. 

Jeg vil rette oppmerksomheten mot særlig to forhold: Hvordan ser Jesus ut i oljetrykkene? Og 

hva gjør han – hvilke situasjoner er han plassert i? Ved å finne ut av disse forholdene kan jeg 

gi i hvert fall ett svar på spørsmålet om Jesus i det moderne. Men først en historisk skisse. 

 

En historisk skisse 

Går vi langt nok tilbake i tid, ble Jesus verken fremstilt som Gud eller menneske i den 

figurative kunsten. Det var vanligere å avbilde for eksempel en ordinær gjeter; da forsto 

betrakteren at bildet viste til «den gode hyrde», jamfør Evangeliet etter Johannes, kapittel 10. 

Jesus ble også fremstilt som lam, pelikan, påfugl og fugl Føniks, samt 

bokstavsammensetninger. En fisk (gresk ixtys) fungerte både som akronym (Iesous Xristos 

Theou Yios Soter; Jesus Kristus Guds Sønn Frelser) og som referanse til profeten Jona, som 

hadde tilbragt tre døgn i hvalfiskens buk som et frampek mot Jesu tre dager i dødsriket (riktig 

så lenge var han der ikke, men det skal vi ikke gå inn på her). 



2 
 

 

Jesus ble erklært «sann Gud og sant menneske» samtidig med 

at Gud ble erklært treenig. Det skjedde på 3-400-tallet, 

samtidig med at kirken gikk fra å være en plagsom minoritet 

til å bli keiserens foretrukne religion, og etter hvert 

statsreligion i Romerriket. Keisermakt og pavemakt dro i 

samme retning, og i tidens foretrukne jesusportrett, 

pantokrator eller «allherskeren» (se eksempel fra Sicilia til 

venstre), smeltet Jesu menneskelighet og hans 

guddommelighet sammen. Slik var det i hovedsak fram til 1000-tallet, også i 

kongekrusifiksene, der den korsfestede Jesus står oppreist i kongelig skrud, med armene 

utstrakt og et selvsikkert smil om munnen. Han vet at han er i ferd med å seire mens han dør 

(eksempel fra Åbo, 1100-tallet til venstre nedenfor). 

  

Fra høymiddelalderen og 

fremover ble Jesus imidlertid 

stadig mer menneskelig, både i 

kunsten og i troen. Etter hvert 

henger han naken og blodig på 

korset, som et dødelig 

menneske. Frans fra Assisi 

(11-1200-tallet) var blant de   
første representantene for denne typen fromhet. Han er også den første jeg vet om som 

installerte en julekrybbe, der landsbyens majoritet kunne holde andakt foran en håndfull 

naboer utkledd som Maria og Josef, engler, gjetere og magere eller «helligtrekonger», samt 

noen sauer, en okse og et esel. 

 

Giotto (12-1300-tallet, eksempel til høyre ovenfor), som blant 

annet illustrerte Frans’ liv, er selve vendepunktet; etter ham kom 

dybdeperspektivet, Jesu menneskelige side ble vektlagt i stadig 

større grad, og både han og andre mennesker ble fremstilt som 

individer med hver sine unike personligheter. Leonardo (14-1500-

tallet) og andre renessansekunstnere arbeidet langs de samme 

linjene, og i 1648 nådde sjangeren et toppunkt med Rembrandts 

Christuskop (Kristi hode), malt med en jødisk mann som modell 

(til venstre). 

 

Også når det gjaldt klesdrakt, byggeskikk og den slags, 

ble kunsten gradvis mer historisk korrekt. Jesus hadde 

opp igjennom kunsthistorien stort sett vært kledd slik 

man kledde seg i kunstnernes samtid, men fra nå av 

ble kjortel og sandaler en selvfølge. Gustave Dorés 

bildebibel (1866) inneholder de første 

forskningsbaserte bibelillustrasjonene jeg kjenner til. 

 

Doré brøt med klisjeene i sin samtid, men satte selv 

standard for nye klisjeer – mye fordi han illustrerte 

Bibelen så dramatisk. Med Dorés litografier begynte 

også en form for masseproduksjon, som siden bare har 

økt, og som har påvirket bildespråket: Fargene ble 

(etter hvert som de kom til) flatere, klisjeene ble   

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cefalu_Christus_Pantokrator_cropped.jpg
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis9oyY7YvPAhWDliwKHT8ICnEQjRwIBw&url=http://culturenordic.com/products-page/the-national-museum-of-denmark/the-aby-crucifix/&bvm=bv.132479545,d.bGg&psig=AFQjCNFYquTmTgRnZjboz-cospiGhPnuyw&ust=1473839243834201
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid5tqlmb3PAhWMWywKHaNEBE0QjRwIBw&url=http://www.travelingintuscany.com/art/giotto/crucifix.htm&psig=AFQjCNFF_V0vWVTMesPCmPWeByi0OqwHDg&ust=1475533214005442
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtrab354zPAhULBSwKHZtEBckQjRwIBw&url=http://www.wikiwand.com/nl/Christuskop&bvm=bv.132479545,d.bGg&psig=AFQjCNGSUjrYYJ_jvQo3ot_ljWRXP9OSaw&ust=1473872189678457
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHw6jq6IzPAhVHWSwKHcmHDxQQjRwIBw&url=http://www.wikiart.org/en/gustave-dore/jesus-and-the-woman-of-samaria&psig=AFQjCNFoJR7uU7GL50SoMdgVkByHcq9i6w&ust=1473872342338484
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gjentatt hyppigere og virket tilbake på motiv og form i nye produksjoner. 

 

Hvordan ser Jesus ut i oljetrykkene? 

Jesus ser ikke lik ut i oljetrykkene. Som et lyst og lubbent barn kan han noen ganger se ut som 

en voksen mann i liten størrelse, men han mangler noe av alvoret og det mer gjennomførte 

voksenpreget vi finner i ortodokse ikoner. Jesus avbildes også som et litt større barn på 

kanskje tolv år, jamfør Evangeliet etter Lukas, kapittel 2, fra vers 40. Når han holder 

attributter som kors og tornekrone i den ene hånden, er det fordi han som menneske skal lide 

og dø. Rikseplet i den andre hånden viser at han samtidig er Gud som skal herske. 

       

Den voksne Jesus har et mer eller mindre kraftig skjegg og langt, mørkt hår. Håret virker 

alltid nyvasket, selv på langfredag, men i noen bilder kan det se ut som om han har brukt mer 

shampo og balsam enn i andre bilder. Han er for det meste kledd i rød kappe utenpå en fotsid 

blå eller noen ganger hvit kjortel. Av og til omvendt, med blå kappe over rød eller hvit kjortel. 

I tradisjonelle tolkninger assosieres blått med himmel, rødt med blod eller offer og hvitt med 

renhet. 

 

Men alt dette er ytre trekk. Viktigere er hans utstråling. 

Muligens bør han betraktes gjennom kvinneøyne. Blant 

motivene i de norske oljetrykkene finner vi nemlig Jesus 

som peker på hjertet sitt, som er plassert utenpå klærne. Jesu 

hjerte-kulten er representativ for katolsk lavkirkelig 

kristendom, altså en parallell til den norske 

bedehuskristendommen – uten sammenligning for øvrig. 

 

En nøkkelperson i Frankrike var Teresa av Lisieux, også 

kjent som Teresa av Jesusbarnet og «Jesu lille blomst». Hun 

var en karmelittnonne som døde i 1897, bare 24 år gammel. 

Hun sto for en følelsesladd, sentimental kristendomsform, og 

var en pådriver i arbeidet for å få  

finansiert katedralen Sacré-Coeur, som sto ferdig i 1914.Teresa tilhørte som karmelitt et miljø 

der et erotisk bildespråk ble brukt om religiøse forestillinger og erfaringer, mye takket være 

den spanske mystikeren Teresa av Avila (1500-tallet), som i sine dikt beskriver den mystiske 

erfaringen av enhet med Gud som en ekstase. Et lite utdrag fra «Mitt håp» (min oversettelse), 

som er et av den yngre Teresas mer moderne og sentimentale dikt, viser noe av det samme: 
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Vis deg snart, O Jesus! for din ydmyke brud; 

Overvinn meg med henrykkelse ved det vidunderlige syn av deg 

og la meg finne skjul i ditt hellige hjerte. 

O gledesfylte øyeblikk, og O himmelske nåde; 

når jeg skal høre deg, Jesus, tal til meg, 

og vis meg hele ditt vidunderlige ansikt 

som mine lengtende øyne skal se for første gang. 

Du vet så godt at mitt eneste martyrium 

er kjærlighet, O Jesu hjerte, til deg. 

Og om min sjel higer etter sitt himmelske hjem, 

er det kun for å kunne elske deg mer, i evighet. 

Der oppe, når jeg ser ditt ansikt utilsløret 

skal ikke min kjærlighet begrenses eller dempes, 

for alltid skal mitt begjær være som nytt, 

som den første gang min ånd steg inn i himmelen. 

Symbolikken går igjen i mange kristne tekster, men ikke så intenst som hos de to Teresa-ene. 

Et typisk eksempel fra Norsk salmebok er refrenget til en sang av Fanny Crosby (1820-1915): 

 
Han er min glede, han er min sang, 

ham vil jeg prise livsdagen lang. 

Ham skal jeg evig love hos Gud, 

han er min brudgom, jeg er hans brud.  

I oljetrykkene er Jesus fremstilt som vakker, men litt kjønnsløs. Han har feminine trekk, og 

utstråler snarere ro og harmoni enn virilitet. Selv når han bærer sitt eget kors, virker han fattet. 

Unntaket er tett på-portrettene med tornekronen på hodet og blikket rettet mot himmelen (til 

venstre nedenfor), et opprinnelig barokkmotiv som kan spores tilbake til italienske Guido 

Renis Ecce Homo (1639). Her virker Jesus mindre balansert enn i de andre bildene, og derfor 

mer menneskelig – og kanskje derfor mer som en ordentlig mann. 

         

Vi må imidlertid til USA for å finne en virkelig maskulin Jesus. Chicago-kunstneren Warner 

Sallmans Head of Christ (1940, i midten over) er sannsynligvis verdens mest utbredte 

Jesusportrett. Sallmans Jesus utstråler besluttsomhet og alvor, det kan se ut som om han ber, 

og han ber i så fall med åpne øyne. Vi ser ham i profil, og panne, nese og hake uttrykker 

fasthet. Håret er langt, men strøket bakover, og ser ikke så nyvasket ut. I et enda yngre, men 

sammenlignbart bilde signert svenske Bertha Valerius, ber Jesus for sine (sent 1800-tall, 

jamfør Evangeliet etter Johannes, kapittel 17, til høyre over). Jeg har aldri sett Jesus fremstilt 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxx6jG84zPAhVBKywKHVqoBnMQjRwIBw&url=https://thejesusquestion.org/2011/03/19/sallmans-pretty-jesus/&bvm=bv.132479545,d.bGg&psig=AFQjCNGglcbXUL8TMa4Wz0Lt06LLtvBcPg&ust=1473875312279683
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mer feminint enn her, uten at jeg kan sette fingeren på hvorfor det er slik – bortsett fra at 

Valerius-Jesus har tyngre øyelokk enn Sallman-Jesus. 

Det er interessant at to kristendomsformer, som begge oppsto i USA på 1800-tallet, står bak 

masseproduserte bilder som har påvirket hvordan amerikanere flest ser for seg Jesus: Jehovas 

vitners Jesus har kort, mørkt hår og ganske tett skjegg – han smiler ofte, virker oppmerksom 

og vennlig mot barn, men kan også utstråle alvor (til venstre under). Siden 1879 har vitnene 

gjennom tidsskriftene Vakttårnet og Våkn opp! formidlet troen på Jesus som en vennlig, trygg 

og sterk mann, et attraktivt menneske som ikke er Gud – en av de få Jesus-er som viser ørene. 

Mormonenes Jesus er teologisk sett en guddom, men i bildekunsten fremstilles han stort sett 

som en kjekk, maskulin mann. Et mye brukt bilde er Simon Deweys Beside Still Waters 

(ukjent årstall, til høye under), der Jesus sitter med en vandringsstav og vokter sine (jamfør 

Salme 23). Jeg har alltid opplevd dette som et «Jesus i Det Ville Vesten»-bilde; 

vandringsstaven minner om et gevær, og mannen virker som en cowboy. Motivet er hentet fra 

fortellingen om mormonenes lange reise vestover, fra New York til Utah, med prærievogner 

og det hele. Den første puljen opplevde sin eksodus i 1846, og mange fulgte etter. 

       

 

Hva gjør Jesus i oljetrykkene, hvilke situasjoner er han plassert i? 

De fleste Jesus-er i kunsten inngår i scener fra evangeliene – så også i oljetrykkene: De viser 

(nedenfor) unnfangelsen, fødselen, flukten til Egypt, dåpen og så videre – og ikke minst 

scener fra den dramatiske påskeuken. Jesus etablerte ifølge evangeliene en påskebase på  

          

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiulNr49IzPAhXiJJoKHZIYABUQjRwIBw&url=http://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/1102002054&psig=AFQjCNHRdtL98xx2-hol4ew6cw-u2LInHg&ust=1473875620602275
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCsb6x9IzPAhXEA5oKHTHsCxMQjRwIBw&url=http://www.altusfineart.com/beside-still-waters/&bvm=bv.132479545,d.bGg&psig=AFQjCNFNVdMfso-J3K0XGwldqrN-f7QMWg&ust=1473875535962251
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Oljeberget, som var en gravplass utenfor Jerusalem. Herfra dro han 

daglig ned til byen for å gjennomføre sine velregisserte 

symbolhandlinger – enten det var å ri gjennom byporten på et esel, 

angripe pengevekslere på tempelplassen, eller spise påskemåltid 

sammen med sine nærmeste. Og hit trakk han seg tilbake etter hvert 

utfall. Jesus på Oljeberget er ikke noe utbredt motiv, i motsetning til 

det beslektede bildet av Jesus i Getsemane, hagen ved foten av 

Oljeberget, der han ifølge Evangeliet etter Matteus (kapittel 26) ba 

om å få slippe å lide og dø (til høyre): «La dette beger gå meg 

forbi.»  
 

 

Jesus er også avbildet i allegoriske motiver, i roller fra sine egne fortellinger. Et eksempel er 

gjeteren som bærer et lam, sikkert det ene som nesten gikk tapt og som er like mye verd som 

de 99 andre (Evangeliet etter Matteus, kapittel 18). Den engelske maleren Frederick Shields  

  

The Good Shepherd (uten årstall, 

men fra samme periode som 

oljetrykkene, nedenfor til venstre) 

regnes gjerne som prototypen for 

dette motivet, som ble ekstremt 

populært. Det blandes ofte sammen 

med et lignende allegorisk motiv, der 

Jesus holder et kors i den ene hånden 

og peker på et lite lam med en 

seiersfane som han holder i den 

andre hånden. Her peker Jesus 

på seg selv, han er jo «Guds lam» (Evangeliet etter Johannes, kapittel 1), og han opptrer som 

«Lammet» fra det femte kapittelet i Åpenbaringen og utover. En betrakter med kjennskap til 

Moseloven og/eller kristen frelseslære forstår at dette er offerlammet som skal dø for at andre 

skal få leve. Lammet står for øvrig på en bok – uvanlig nok, men kanskje fordi motivet, som i 

utgangspunktet var katolsk, skulle knyttes tettere til Skriften, slik at det kunne leses mer 

uavhengig av kirkens føringer. 

Nevnes kan også et annet allegorisk Jesusbilde fra sjangerens formative år: Den engelske 

maleren William Holman Hunts The Light of the World (ca. 1851, nedenfor i midten), også 

kjent som Se, jeg står for døren og banker (Åpenbaringen, kapittel 3). Sammen med Berthel 
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Thorvaldsens skulptur Kristus (cirka 1823, nedenfor til høyre), som står i domkirken i 

København, og de andre eksemplene jeg har nevnt, har oljetrykkene bidratt til at Jesus har fått 

en gjenkjennelig visuell profil – i hvert fall i denne delen av verden. 

 

Avsluttende betraktninger 

Hva kan vi så si om Jesus i oljetrykkene, endret han seg under overgangen til det moderne? 

Jeg vil hevde at han ikke bare tålte masseproduksjon, men at han på et vis også tjente på den. 

Han ble i hvert fall synligere enn før i et samfunn som var lite vant med fromhetsbilder, i en 

tid da kirken mistet autoritet, og folk måtte klare seg med Jesus. 

 

Oljetrykkenes Jesus er preget av en viss inderlighet, men han er stort sett ikke så inderlig som 

i sacré ceur-bildene. Den typiske oljetrykk-Jesus er ikke en mystisk gudemann som er klar til 

å smelte sammen med dem som elsker ham, omgitt av erotiske metaforer. Oljetrykkenes Jesus 

er en mann, men ikke spesielt mandig. Han er over middels feminin, i motsetning til de 

amerikanske Jesus-ene fra samme periode. Oljetrykkenes Jesus fremstår som en individuell 

personlighet, og ikke en klisjé, men ved nærmere ettersyn er den personlige Jesus også en 

klisjé. Oljetrykkenes Jesus er preget av Dorés Jesus, men det er ikke så nøye med de 

historiske detaljene. 

Oljetrykkenes Jesus faller altså mellom mange stoler. Han er påvirket av mange trender, men 

bare litt. Hva er det da som skiller de norske oljetrykk-Jesus-ene fra andre Jesus-er? For å 

svare på det, vil jeg vise til to av de mest originale motivene. Det ene er allerede nevnt; Jesus 

på Oljeberget. I stedet for å skildre Jesus midt i kampen, møter vi ham her mellom slagene. 

Det andre originale motivet viser Jesus i en liten seilbåt – ikke på Genesaretsjøen, men i en 

norsk fjord eller noe som ligner en norsk fjord. Han har rett og slett gått ut av sin samtid og 

inn oljetrykkenes tid, uten å kle seg om eller endre stil. Han er sitt sedvanlige jeg, litt 

maskulin, litt feminin og så videre, men virker likevel komfortabel med å være i samme båt 

som et brudepar anno cirka 1900, som han velsigner. 

Når oljetrykket vil gjøre den førmoderne Jesus aktuell for en moderne betrakter, skjer det altså 

ikke ved å utdype eller gjøre Jesu historiske kontekst tilgjengelig. I stedet flyttes han, med 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhvIrz_IzPAhWKFywKHQV3A7IQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/534872893223873694/&psig=AFQjCNFkei2sdZTfQXDnWPgFNwaRrsZxOw&ust=1473877822285625
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIoquf_YzPAhWCXCwKHRHPCVUQjRwIBw&url=http://www.oceansbridge.com/oil-paintings/section/2996/1/huntwilliamholman&bvm=bv.132479545,d.bGg&psig=AFQjCNF7C3zxlVjf9MwlTxoEn83XvDo5-A&ust=1473877911136465
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig2f7D_YzPAhVJEiwKHaX2B68QjRwIBw&url=https://no.wikipedia.org/wiki/Bertel_Thorvaldsen&bvm=bv.132479545,d.bGg&psig=AFQjCNGSi6_GRAViS8hOrE2ta_td5PO-QA&ust=1473877990379710
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kjortel og sandaler og det hele, over i en moderne kontekst – akkurat som vi har gjort i Norge; 

i stedet for å bli som Jesus, satser vi på at han blir som oss. Til tross for det lange håret og de 

gammeldagse klærne, er han en ganske moderne og hovedsakelig humanistisk Gud, som 

snakker godt norsk. Det er nærliggende å tro at han i perioden 1860-1920 stemte Venstre, i 

dag er han i hvert fall sosialdemokratisk anlagt. 

 


