Esbjergs DNA bliver fremkaldt – 150 år efter byens fødsel
I Danmarks yngste storby, Esbjerg, er der for øjeblikket gang i en helt ny
måde at dokumentere byhistorie på.
Baggrunden er ellers ret gammel – nemlig den, at Esbjerg næste år – i
2018 – fejrer sin 150 års fødselsdag.
Den runde fødselar fortjener en helt særlig gave, mente Bent Medvind
Sørensen, fotograf og forfatter og bosat i mere end 30 år i Esbjerg. For
seks år siden gik han derfor i gang med sit store projekt, Vi er Esbjerg,
som også sker i et tæt samspil med Esbjergs indbyggere primært via
Facebook.
Ideen er, at der i kalenderåret før fødselsdagen skal fotograferes 2018
esbjergensere. De bliver alle fotograferet i et mobilt studie, opbygget i en
20-fods container – som de går og står i alle årstider, 25 forskellige steder
i Esbjerg.
Formålet er at dokumentere et bredt udsnit af Esbjerg bys befolkningssammensætning og bl.a. beklædning, året før Esbjerg og Esbjerg Havns
150 års jubilæum og dermed vise, hvordan esbjergenserne ser ud efter de
første 150 år.
Et historisk afsnit i bogen, skrevet af den kendte historiker Morten HahnPedersen, beskriver udvalgte ukendte som kendte esbjergensere fra 1868
frem til i dag.
Det bliver ganske enkelt Danmarks største aktuelle portrætsamling,
udstilling og bog, da der aldrig tidligere er lavet noget så stort før på et
enkelt sted i Danmark.
Resultatet udkommer i marts måned i jubilæumsåret 2018 som en
gigastor bog – A3 højformat - og billederne vises også ved en 200 meter
lang udendørs udstilling på Esbjergs gågade, Kongensgade og som en
labyrint ved Tall Ships Race i sommeren 2018.
Projektet er støttet med donerede penge, transport, teknik, tryksager,
rådgivning, arbejdstøj og meget mere af næsten 50 Esbjerg virksomheder,
Esbjerg fonde og private esbjergensere.

Overraskende statistik
Bent Medvind Sørensen har desuden en kreds af hjælpere omkring sig –
og de tæller en journalist, mediefolk, grafikere, en historiker,
landskabsarkitekter, teknikere, oversætter og andre rådgivere af næsten
enhver art, der alle hjælper frivilligt til på hver deres måde, desuden har
over 30 andre frivillige hjulpet i containerne undervejs.
Nu mangler der bare syv fotograferinger i den lange proces, der allerede
nu kan løfte sløret for, at fødselsdagsgaven også bliver en gave til alle
esbjergensere, som får en enestående mulighed for at lære sig selv og
byen at kende. Den overraskende statistik, som også er et scanningsfoto
af det moderne Danmark, viser, at de 1470 esbjergensere, der indtil nu er
blevet fotograferet på 18 forskellige steder i Esbjerg i løbet af ti måneder,
repræsenterer over 500 stillingsbetegnelser og 44 forskellige
nationaliteter.
Der er 122 personer på mellem 70 og 88 år. 159 af de fotograferede er op
til 12 år. Der er 81 teenagere, og over 1000 af de medvirkende er mellem
20 og 69 år.
Alle billedfiler med oplysninger vil blive overgivet til Det Kongelige
Biblioteks Kort- og Billedsamling og Esbjerg Byhistoriske Arkiv i
forbindelse med bogens udgivelse i marts 2018.
Mere info på: www.facebook.com/vieresbjerg og på www.vieresbjerg.dk
Kontakt: Bent Medvind Sørensen på: 40199854
Ps: Næste gang containeren er på gaden er på fredag den 14. juli – stedet
er endnu ikke besluttet, da vejrudsigten torsdag morgen, afgør om det
skal være ved Strandpromenaden i Hjerting eller ved det nye store
indkøbscenter Broen for enden af Kongensgade.

