
Fra gudstjeneste til performance

af  Anders Kjærsig
Jeg har kaldt min artikel ”Fra gudstjeneste til performance”. Det er der intet nyt i. Havde
man anvendt en sådan titel for blot 25 år siden, havde den rystet hele det kirkelige landskab.
Det gør den ikke i dag. Det ved jeg godt. Men et eller andet skulle artiklen jo hedde.

Til gengæld bliver undertegnede en lille smule rystet over, at overskriften ingen ryster. Vi
synes nemlig, det er helt normalt at sammenblande gudstjeneste og performance. Det er
blevet normen. Teater og kirke er ét fedt. Det ville være langt mere provokerende at give
artiklen  overskriften  ”Fra  performance  til  gudstjeneste”.  Det  ville  få  både  præster  og
provster inklusive biskopper oppe at hoppe på stolene. Lad os alle svede.

Men det er nu ikke artiklens overskrift  al  den stund, at den blot bekræfter,  hvad der er
normen: Teologi er æstetik, ritualer er idræt, gudstjenesten er en performance, præsten er en
shaman, salmer er rockpoesi, Grundtvig er Steffen Brandt, Guds kærlighed – et fortærsket
ord – er blevet til homo sentimentalis, og sådan kunne vi blive ved.

Jeg vil i det følgende bevæge mig rundt om Århus Domkirke, der på grund af  kulturuge er
omformet til et æstetisk og tildels uigenkendeligt rum. Domkirken må ikke længere være
kirke, men skal være en scene for alt muligt andet. Det trækker nemlig andre mennesker til,
ikke mindst de unge og de unges forældre, der ellers ikke sætter deres fod i kirken. Alt dette
har vi hørt før og til bevidstløshed.

Men hvilken betydning får det? Og hvad vil de med det? Dette er udgangspunktet for denne
artikel.  Inden vi  kommer så lang,  skal  vi  først  smide de gamle kirkegængere på porten.
Noget skal ud, for at andre kan komme ind. Ny vin på gamle sække. I mit fader hus er der
ikke plads til alle på samme tid. Undskyld mig.

U D  M E D  D E  G A M L E  D A M E R

I Århus Domkirke har man lukket og slukket for de faste og ugentlige kirkegængere. De er
smidt på porten. Ud på spyttebakken med dem lige udenfor kirken, der hvor de fattige stod
og savlede for et par hundrede år siden for at få en bid brød. Man bryder sig ikke om
vanekristne;  gamle damer,  der kommer med deres rollatorer  og et  bankende hjerte,  der
holdes oppe af  nitroglycerin. Dem kan man ikke lide. Dunk dunk, dunk dunk.

De  tager  en  evighed  om at  komme  ind  i  kirken,  og  så  kan  de  ikke  finde  numrene  i
salmebogen, fordi de ikke blot er svagtseende men delvis demente. De er en pestilens for en
moderne kirke, en slags postmoderne pest. På den måde ligner kirken Netto.



De forstyrrer med deres lidt for falske stemmer, når de skråler med på ”Lovsynger Herren”
og ”Giv mig Gud en salmetunge”; deres anstrengende dutter på stokkende forstyrrer, når de
går  op og ned af  kirkegangen;  deres  smaskende,  savlende,  nærmest  tandløse  stil  under
altergangen  er  dybt  ulækre,  fordi  de  sluger  Jesu  legeme  blandet  med  spyt  og  med  en
intensitet, man kun kan foragte og ikke selv ejer. Og endelig er det ikke til at holde ud, at de
har skæl i håret, der drysser ned på deres mørke frakker, som lugter af  mølkugler og andet
godt fra loftet. Hvad skal man dog gøre? Det værste er, at de kommer støt og sikkert hver
søndag. Uuuddd.

Men det er slut nu i Århus Domkirke. De gamle damer er forbudt adgang. Vi vil ikke se
dem. De må blive hjemme og lytte til gudstjenesten i radioen. Nadveren kan de erstatte med
en gammel sur cerut og en kop kaffe med rigeligt sukker inklusiv fed fløde med klumper i.
Kirken  er  nemlig  blevet  til  en  kunsthal,  for  de  mangfoldige,  og  gudstjenesten  til
performance, for de unge. Det er ikke for ældre mennesker og slet ikke for gamle damer.

Å R H U S  –  F Ø R S T E  G A N G

Alt dette er også i overensstemmelse med Århus Kommune og Århus Stift. Nu skal piben
have en anden lyd. Århus er nemlig udnævnt til  kulturby. Man skal favne bredt og være
inkluderende og vise, at man lever op til ideen om globalisering og multietnicitet. Og her har
gamle vanekristne damer intet at gøre. De har ikke sans for mangfoldighed. De er enfoldige
og kan ikke andet end at være til besvær.

Derfor  har  domprovst  Poul  Henning  Bartholin  langt  om  længe  fundet  ud  af,  at  den
klassiske danske gudstjeneste ikke er god nok.  Det er nemlig reformationsår,  og så skal
gudstjenesten ændres. Noget skal der jo ske. Domprovsten fik den fikse ide en morgen,
hvor han sad, som han selv fortalte, med sin kone midt i morgenbollen, ved morgenbordet
med kaffe og ost: Der skal ske noget nyt – vi skal være innovative, siger han lidenskabeligt.
Det er nemlig her, ved morgenbordet, de store tanker skabes, fortsætter han og tilføjer:   

Den danske højmesse er noget gammelt bras, nærmest katolsk. Vi skal ændre det hele til
uigenkendelighed. Det er også i overensstemmelse med Luther, som ændrede den katolske
messe, messer han derud af, altså domprovsten, mens konen nikker tilfreds. Hvad det har
med Luther at gøre, er svært at se for almindelige mennesker.

Bartholin allierer sig hurtigt med en teaterchef, som kan fortælle ham, hvordan man så laver
en gudstjeneste, der ikke er gudstjeneste, men alligevel skal være det. Nu skal den innovative
idé implementeres. Det kan ikke gå stærkt nok. Man kan sit neoliberale sprog.

Teaterchefen overbeviser hurtigt domprovsten om, hvor fantastisk ideen er – der er penge
hæftet ved – og begge drikker de en øl, skåler og klapper hinanden på skulderen, og labber
hinandens gensidige anerkendelse i sig. Her går det godt. Nu er teologi blevet til æstetik; de
gamle damer er erstattet af  unge smukke mennesker, der vil have en oplevelse. De to herrer
ser  allerede  tusindårsriget  foran  sig  med  rockmusik  og  fin  gastronomi  flankeret  af  det



smukke rum. Her går det, som sagt, godt, send blot flere penge. Oven i alt dette søger de så
en  ung  smuk  præst  til  at  forvalte  teateret  –  men  uden  præstekjole,  selvfølgelig.  Ingen
genkendelighed. Tak.  

B E F R I  G U D S T J E N E S T E N  –  F R A  H V A D ?

Titlen  på  det  lidt  hysteriske  arrangement  har  den  smukke  og  skønne  overskrift:  ”Befri
gudstjenesten”. Man mener med titlen, at gudstjenesten skal sættes fri; den må ikke være
bundet og slet ikke genkendelig. Gentagelser har fanden skabt. Det ligner en dårlig udgave
af  sociologen Peter Bergers tese om det frisatte menneske. Her må mennesket heller ikke
kende sig selv i forhold til sin historie. Det står nøgent og ligegyldigt tilbage. Det må heller
ikke kunne sondre mellem kirke og teater. Alt går op i en højere, indifferent enhed.

Jeg tror, det var den amerikanske litteraturteoretiker Harold Bloom, der påstod, at det nye
og tredje evangelium var Shakespeare. De to første var GT og NT. På den måde forandrer
Bloom kirken til et teater og gudstjenesten til performance. Shakespeare er mere værd end
Markus. Markus slog Jahvisten og Shakespeare slog Markus. Det er hans agonistiske tese.
Kirken er nu en sekulær scene, der handler om de menneskelige følelser. Fra Guds straf  til
homo sentimentalis. Teologi er ikke blot antropologi, men er blevet til homo hysterikus.

Men hvad er en gudstjenestelig frisættelse? Kan man sætte en gudstjeneste fri  og stadig
kalde det en gudstjeneste – sådan her og nu og uden overvejelser? Ender det ikke i en slags
innovativ tvang? Bliver man fri ved at blive frisat? Og er det nyt?

Fordelen ved, at vi har en ritualbog og kan fastholde en synlig og genkendelig rytme i både
gudstjenestens gang og sang, er, at vi faktisk kan holde ud at komme i kirken. Hvis vi skal
erstatte  liturgi,  prædiken  og  salmesangen  med  innovative  æstetiske  og  performative
tilsætninger  hver  eneste  søndag,  ender  det  med,  at  vi  ikke  blot  mister  de  ugentlige
kirkegængere, men vi mister også ideen om, hvad en gudstjeneste går ud på.

Der er faktisk en skønhed i det genkendelige og i dets gentagelser. Måske er det den eneste
form for innovation, som vitterligt er nyt. Hvis kirken hopper med på at skulle forny sig og
altid lefle for tiden, ender den som en kliche, hvor det nye bliver gammelt.

I alle andre sektorer skal man forny sig, hvilket gør, at fornyelse ikke er særlig nyt. Det nye
er ikke at forny sig. En slag de-innovation; hvor man forbliver gamle for at forny sig, eller
man fastholder fokus på trods af  tidens fluktueringer.

Der er faktisk ikke meget fornyelse i at ville forny sig – det er ikke nyt. Det er en gammel
tankegang.  Det  nye  er  at  ville  forblive  gammel.  Det  er  innovativt.  Derfor  er  der  ingen
befrielse i at befri domkirken fra dens gudstjeneste. Tværtimod.



F R A  O P L Y S N I N G  T I L  O P L E V E L S E ?

Er kristendom viden? Ja. Det er også tro, men man kan ikke uden videre sondre skarpt
mellem viden og tror.  Det  ligger  i  teologiens  eget  væsen.  K.E.  Løgstrup mener,  at  tro
kræver et minimum af  forståelse, hvis ikke troen skal ende i en slags forblindet tvang eller
tyranni. Det kan man selvfølgelig diskutere. Men der er i en dansk tradition en sammenhæng
mellem tro og oplysning. Det går tilbage til Grundtvig.

Grundtvig ville oplyse det danske folk. Men han ville gøre det på en speciel måde. Han ville
ikke docere viden ind i hovedet, som latinskolen gjorde, men i stedet forføre dem ind i
sandheden.  Derfor  sondrede han mellem begreberne:  Oplivelse,  oplysning og oplevelse.
Firkantet sagt.

Det gjaldt i første omgang for højskolen, men det gjaldt også for kirken eller for præsternes
prædikener for nu at gå til benet. Løgstrup siger det samme mange år efter: En prædiken
skal være livsoplysende. Men pyt. Tilbage til Grundtvigs dannelsesmæssige treenighed.

Enhver sand indsigt begynder med at oplive et menneske – det gælder også for et folk. Man
skal  være interesseret og grebet af  det,  man nu skal beskæftige sig med. Det er banalt.
Interesse og erkendelse hænger sammen. Det er lettere at forstå noget,  hvis det betyder
noget for én. Derfor starter man med oplivelsen. Det sidder i hjertet. Her brænder man,
hvis man vel og mærke har noget på hjertet andet end fedt.

Når man så er ”vækket”, som man siger, så kan man modtage konkret viden. Det er banalt:
Når man er motiveret for et fag, har man lettere ved at lære dets grundlæggende metoder og
viden. Man går på den måde fra oplivelse til  oplysning. Sådan er en gudstjeneste og en
prædiken også bygget op. Her skal man have hjertet med, inden man har hovedet med. Man
skal til gengæld ikke tabe nogen af  delene. Denne struktur er en del af  klassisk retorik: Først
patos, så logos. Det sidste er ethos eller oplevelse.

Oplevelse er i modsætning til oplivelse og oplysning en slags konsekvens: Den er bundet til
kroppen. Man oplever med hele sit væsen. Det er den samlede sum af  de to første, men
som et tredje: her handler det om at handle. Vi handler med vores krop. Det er den måde, vi
håndterer verden på, og den måde vi hjælper andre på. Kroppen er den etiske udstrakte
hånd, som er med til at gøre virkeligheden lettere for medmennesket.

Det  er  altså  forløbet:  Oplivelse,  oplysning  og  oplevelse.  Sådan  er  højskolen  bygget  op,
gudstjenesten bygget op og prædikenen bygget op. Alt dette er sagt i store grove træk –
selvfølgelig.

Å R H U S  –  A N D E N  G A N G

Men i Århus Domkirke har man bevidst eller ubevidst sprunget de to første led over. Her er
der ingen oplivelse eller oplysning. Nu handler det om oplevelse, performance, event, som
om det var nok, og som om det var det hele.



Hvilken betydning får denne tankegang? Hvad resulterer det i, når man springer de første to
led  over?  Det  resulterer  i,  at  oplevelsen  –  den  etiske  dimension  –  hænger  ensomt  og
ligegyldigt tilbage i luften og ikke har anden funktion end sin egen performativitet. Det er
en ren happening. Teater minus gudstjeneste.

Det bliver en gudstjeneste uden oplivelse, fordi der ingen genkendelighed er; det bliver en
gudstjeneste  uden  oplysning,  fordi  man  ikke  oplives,  og  dermed  ingen  viden  får  –  og
endelig: Det bliver en gudstjeneste, der kun bygger på oplevelsen. Oplevelsen er centrum,
hvilket resulterer i, at den etiske dimission ender i bedste fald i ligegyldighed i værste fald i
tyranni og bedrevidende moralisme.

Man må håbe, at de gamle damer har tålmodighed. Vi glæder os til at byde dem velkommen
– igen igen.


	Fra gudstjeneste til performance
	af Anders Kjærsig
	UD MED DE GAMLE DAMER
	ÅRHUS – FØRSTE GANG
	BEFRI GUDSTJENESTEN – FRA HVAD?
	FRA OPLYSNING TIL OPLEVELSE?
	ÅRHUS – ANDEN GANG



