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Prosjektet I begynnelsen består av to former som assosierer til en 
krukke og en bokrull. Begge er utført i galvanisert ståltråd, glass og 
sten.

Objektene er formet av tekster. På krukken er det skrevet en tekst 
fra Det gamle testamente og på bokrullen én fra Det nye 
testamente. Krukketeksten er fra åpningen av Bibelen i 1. Mosebok 
og bokrullteksten er fra begynnelsen i Johannesevangeliet. 

Disse to tekstene representerer mer enn 1000 års teologisk 
refeksjon fra starten på Bibelen og frem til det yngste evangeliet, 
forfattet rundt år 100 e. Kr. Johannesprologen er skrevet med 
referanse til 1. Mosebok og starter med det samme uttrykket «I 
begynnelsen». Deretter går tekstene i ulike retninger, men begge 
søker å forklare fundamentale sammenhenger om tilværelsen, hva 
eller hvem Gud er, hvordan Gud virker og menneskets forhold til 
Gud.

De eldste fysiske fragmentene av Bibelen er fra Det gamle 
testamente. Grunnen til at de er bevart, skyldes at de ble lagt i 
krukker av leire, såkalte lagringskrukker, som ble gjemt i huler i 
Qumran-regionen nær Dødehavet (mellom Israel, Vestbredden og 
Jordan). I 1947 ble krukkene og dermed teksten – ofte kalt 
dødehavsrullene – funnet. Selve teksten er skrevet på forskjellig 
materiale i perioden 150 f. Kr. til 50 e. Kr. 

De feste lagringskrukkene er ødelagt, men én av de få hele ble kjøpt 
og eies av den norske samleren Martin Schøyen. Den har fått 
tilnavnet «Schøyenkrukken». Krukken er sylindrisk, dreiet, med 
diameter ca. 21 cm i hovedformen og høyde ca. 42 cm, bunn og 
åpning er smalere og lokket mangler. 

Den utstilte krukkeformen er en parafrase av Schøyenkrukken. 
Teksten fra Det gamle testamente er lagt som sirkulære, horisontale 
bånd og danner siden i krukken. Bokrullen med tekst fra Det nye 
testamente har samme dimensjoner som krukken, men her løper 
teksten loddrett fordi rullen står. På denne måten synliggjøres 
sammenhengen mellom Det gamle og Det nye testamente, 
objektene er frittstående, men hører også sammen i en enhet.

 
I begynnelsen 
skapte Gud him
melen og jorde
n jorden var øde 
og tom da sa Gu
d det skal bli lys
og det ble lys o
g Gud skapte me
nnesket i sitt b
ilde som mann og kvinne 
[tegn]

I begynnelsen var 
Ordet Ordet var 
hos Gud og 
Ordet var Gud 
Han var i begynnelsen 
hos Gud
i ham var liv og livet var 
menneskenes lys 
Lyset skinner i mørket 
og mørket har ikke 
overvunnet det 

TEKSTENE

Bokrull 
(Johannes 1, 1-5)
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