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Tomas Tranströmer beskriver en kate-
draloplevelse således: ”En engel uden 
ansigt omfavnede mig og hviskede gen-
nem hele kroppen: Vær ikke beskæmmet 
over, at du er menneske, vær stolt af det. 
Inde i dig åbner der sig hvælv bag ved 
hvælv i det uendelige. Du bliver aldrig 
færdig, og det er, som det skal være”. At 
invitere mennesker til at opleve ”lysvæld 
bag ved lysvæld i himlen ind”, som Jakob 
Knudsen udtrykker det, er, hvad vore 
katedraler kan og skal.

At leve som om Gud er til
Den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer, 
der blev likvideret af nazisterne, fordrer 
i sine breve fra koncentrationslejren, 
at mennesker må lære at leve, som om 
Gud ikke er til. Der er kun to ting at gøre 
under et totalitært regime: at bede og 
handle ret. Hvad der er det rette, må den 
enkelte hele tiden selv afgøre med sin 
samvittighed. Vil vi være i Guds hænder, 
må vi tage ansvar for vort eget liv og for 
de mennesker, hvis liv afhænger af os.

I dag er vi næsten blevet verdensme-
stre i at leve som om Gud er ikke er til. 
Det gør vi helt af os selv, dag ud og dag 
ind. Vi vil ikke sige helt farvel til troen 
på Gud, men gudstroen er blevet et per-
sonligt anliggende uden bestemte prak-
tiske følger. Gudstroen er skjult i hjertet, 
uden praktisk betydning, medmindre 
religionen skulle ’gå folk til hovedet’ ved 

at begynde at styre menneskers hand-
linger og fællesskaber. Det sker dog kun 
sjældent, bl.a. fordi vi lever med mange 
forskellige konkurrerende livssyn (fx 
naturalismen, humanisme og religion). 
Derfor knytter vi os ikke stærkt til én 
form for tro. Hvad end vi tror på, er 
vores tro som regel vag, forbeholden og 
ambivalent. Hvordan kan mennesker i 
den situation lære at leve, som om Gud er 
til? Svaret er, at det må katedralen hjæl-
pe os til at lære os.

Hvem er Gud, hvad er Gud, 
hvor er Gud?
Da jeg var barn, var spørgsmålet: Hvem 
er Gud for mig? Hvordan sikrer jeg, at 
Gud er tilfreds med mig? Da jeg studere-
de teologi i 1970’erne, var spørgsmålet: 
Hvad er Gud? Hvordan kan man definere 
Gud? Måske som ”magten til at være til 
i det værende”, som min lærer K.E. Løg-
strup sagde. I dag er spørgsmålet for fle-
re og flere: Hvor er Gud? Hvor skal vi gå 
hen, hvor finder vi de kvalitetsrum, hvor 
der er et stykke ”Gud” at opleve for os i 
dag? Derfor har kirkebygningerne, især 
katedralerne, fået en betydning, som 
ingen drømte om for blot 40 år siden.  

Om noget, er katedralerne ”bygde til 
frelserens ære”, som Grundtvig siger det. 
De kan meget, og det skal de derfor også. 
Det er for lidt at sige, at katedraler har 
en opgave, en tjeneste eller en mission. 

Katedralerne har en helt særlig funkti-
on, et betroet opdrag eller mandat, som 
de skal leve op til. På engelsk kan man 
sige, at katedralerne har et ministry. Via 
latin (ministerium) går ministry tilbage 
til det græske diakonia, som er Det Nye 
Testamentes ord for det opdrag af meget 
forskellig art, som enhver kristen har 
fra Gud til at tjene Gud og mennesker. 
Kristne skal gøre Guds gerninger overfor 
mennesker, vi skal være for hinanden i 
Jesu sted. Det skal katedraler også.

Fra synagoge til tempel
Vores idealbillede af kirken er i høj grad 
synagogen, hvor man trofast sidder låre-
ne af hinanden i busopstilling søndag 
efter søndag. Det ideal skyldes vækkel-
serne. Indtil 1800-tallet betød ”kirke” en 
kirkebygning. Ordet menighed og udfol-
delse af menighedsliv kendtes ikke. Ind-
til vækkelserne havde danskerne ”Kon-
gens Religion”, som det hedder i Danske 
Lov af 1683. Hvad vækkelserne stillede i 
stedet for kongens tvangskristendom og 
som modtræk til individualismen, der 
var den store skrækvision i 1800-tallet, 
var menigheden, fælleslivet for de vakte 
kristne. Så langt sejrede vækkelserne, at 
menighedsløftet fra 1912 den dag i dag 
forpligter menighedsrådet til at virke for 
”menighedens liv og vækst”, dvs. vækkel-
seskristendom.

Synagogekristendom forudsætter, at 

HVAD KATEDRALER  
KAN OG SKAL I DAG

De to kunstnere har siden 2003 arbej-
det sammen om bl.a. udstillingerne 
“This Could Be Yours” og "Så Hvidt 
Muligt" i Øksnehallen, “Electronic Junk 
Yard” i City 2 og ”Kulturnat-skygger” 
på Holmen og “Klima-skygger” under 
COP15 på Hovedbanen i København. Og 
senest ”Memory Game” som en del af 
Berlin Soup i København 2014.

Hver intervention har det til fælles, at 
de er interaktive. Som beskuer er du 
inviteret med til at deltage. Det seneste 
værk hedder ”Nest” og var en del af 
den internationale miljøgudstjeneste 
i Vor Frue Kirke i oktober 2014. Her 
blev hver kirkegænger tilbudt at bære 
et skrøbeligt lille æg op i en stor grøn 
rede midt i kirken.

Med projekt ”Mobile Balance” er det 
ligeså. Vi spørger: Hvor vil du lægge dit 
lod? Og hvad vejer tungest?

Både Lisbeth van Deurs og Malene 
Sakskilde er kunstuddannet i England. 
Siden har de begge arbejdet med kunst 
og kultur i offentlige rum – heriblandt 
museer, gallerier og byrum – i ind- og 
udland.

SAKSKILDE OG VAN DEURS

Et kulturmakkerpar
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LEDER AF CENTER FOR KIRKEFORSKNING PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

mennesker ikke er helt hjemme i deres 
hverdag, så de har brug for et alterna-
tivt hjem at gå til på helligdagen. Det fik 
jøderne med synagogerne under dias-
poraen, da templet var ødelagt – og det 
fik vækkelsesfolket, som dyrkede deres 
himmelske borgerskab i kirke og missi-
onshus. Og det har brugere af de danske 
kirker i udlandet i dag. Men danskere, 
som vi er flest, er i dag kommet ”back to 
normal”, som engelske sekulariserings-
forskere udtrykker det: I det meste af 
Europas historie er mennesker kommet 
i deres kirker, særligt i katedralerne, når 
de skulle have noget gjort, når der var 
noget, der brændte på. Sådan er det igen 

i dag med den tilføjelse, at der næsten 
altid er noget, der brænder på.

At hvælve sig omkring 
mennesker
Katedralernes betroede opdrag er at 
hvæl ve sig omkring mennesker af enhver 
slags. På samme tid tæt og indfølende, så 
enhver bliver mødt som et unikt men-
neske, og rummeligt, ja uendeligt stort, 
så enhver bliver føjet ind i et lysvæld, der 
oplyser sind og tanke ud over al forstand. 
Katedralerne skal være rum for indøvel-
se i kristendom, så mennesker får sans 
for at leve som om Gud er til.

Illustrationerne side 3-5 og side 7 beskriver tilblivelses-
processen i kulturmakkerparret Sakskilde og van Deurs’ 
projekt ”Mobile Balance”, der er bestilt af Vor Frue Kirke  
til den nordeuropæiske katedralkonference i maj 2015.  
Side 3: En hvid bønne, en blyant, en skramlet zink taller -
ken og en første skitse til Mobile Balance. 
Side 4-5: Fødderne, armene og skålene tager form. 
Side 7: Stående rank og sart midt i det store kirkerum.  
En skitse på hvordan Mobil Balance kommer til at se  
ud i rummet. 


