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Sammendrag 
Combining the lex orandi lex credendi of liturgical theology with the experience of 

performing arts, that each performance is a new interpretation of the script, this paper 

proposes that the performed liturgy expresses a theology of its own. It seeks to analyse and 

interpret this theology of the performance, using analytical tools from performing arts. Its 

material consists of video recordings from two congregations in the Church of Norway.  

Four main categories are used to read the material: Focus, Body, Voice, and Space. The paper 

gives a detailed analysis and reading of the Offertory and Verba from the material. The aim is 

to see whether the four categories can enable us to analyse and interpret the different 

theologies expressed in the different performances. 



	VI	

 



		 VII	

Forord 
Jeg hadde lenge ønsket å skrive om gudstjenesten og utførelsen av den. Oppgaven viste seg 

større enn jeg først hadde tenkt, og jeg hadde ikke klart å få den i havn uten hjelp. 

Jeg vil derfor takke menighetene som lot meg komme og samle inn materiale hos dem, især 

prestene hvis arbeid jeg her har fått lov til å fordype meg i. 

Takk til professor Stig Ragnvald Frøyshov for veiledning under arbeidets startfase, og til min 

mor, Anne-Marie Høibye, som har hjulpet meg med korrekturlesing og språkvask på store 

deler av oppgaven. 

Og ikke minst en stor takk til veilederen min, Merete Thomassen, for hjelp til å finne en form 

på oppgaven, for inspirasjon og støtte når jeg ikke viste veien videre, og for å sparke arbeidet 

i gang når jeg trengte det. 
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Forkortelser brukt: 
	

DNK — Den norske kirke 

LMA — Laban Movement Analyses  

NoS — Norsk samlebok, 2013 

 

Når ellers vanlige ord brukes som en fagspesifikk term med en bestemt betydning, markeres 

dette ved at termen skrives i kursiv. Dette gjelder i særlig grad termer brukt fra LMA. 

 

Illustrasjoner og forside: Hege Høibye 

 

 



		 IX	

 



	X	

Innholdsfortegnelse 

	

1	 Innledning ................................................................................................................................. 1	
1.1.1	 Hva	handler	oppgaven	om?................................................................................................................. 1	
1.1.2	 Faglig	bakgrunn........................................................................................................................................ 1	
1.1.3	 Problemstilling. ........................................................................................................................................ 3	
1.1.4	 Hvorfor	bruke	dette	analytiske	blikket?........................................................................................ 4	

1.2	 Kort	materialpresentasjon	og	metodiske	overveielser ................................................... 4	
1.2.1	 Materialet	og	innsamling...................................................................................................................... 5	
1.2.2	 Metodiske	overveielser. ........................................................................................................................ 7	

1.3	 Oversikt	over	fagfeltet ................................................................................................................. 8	
1.4	 Oppgavens	struktur....................................................................................................................10	

2	 Del	I:	Teori	og	metode .........................................................................................................12	
2.1	 Teaterteori ....................................................................................................................................12	
2.2	 Performanceteori........................................................................................................................12	
2.2.1	 Klargjøring	av	termer ..........................................................................................................................12	

2.3	 Sosialt	drama:	en	performanceteoretisk	modell .............................................................13	
2.4	 Forestillingsanalyse ...................................................................................................................14	
2.5	 Sceniske	virkemidler .................................................................................................................15	
2.5.1	 Iscenesetterens	virkemidler .............................................................................................................16	
2.5.2	 Scenografi	og	rom..................................................................................................................................16	
2.5.3	 Kostyme	og	rekvisitter ........................................................................................................................18	
2.5.4	 Fokus	og	plassering	av	aktører........................................................................................................18	
2.5.5	 Aktørens	virkemidler...........................................................................................................................20	
2.5.6	 Stemme.......................................................................................................................................................20	
2.5.7	 Kropp ..........................................................................................................................................................22	
2.5.8	 Laban	bevegelsesanalyse	(LMA).....................................................................................................23	

3	 Liturgisk	teologi. ...................................................................................................................25	
3.1	 Gudstjenesten...............................................................................................................................25	
3.1.1	 Gudstjeneste	eller	liturgi? ..................................................................................................................25	
3.1.2	 Enactment	—	liturgien	som	anamnese. .......................................................................................27	
3.1.3	 Tingenes	ordo	—	liturgien	som	juxtaposision..........................................................................28	
3.1.4	 Anafora	—	liturgien	som	oppstigning. .........................................................................................30	

3.2	 Nattverden.....................................................................................................................................32	
3.2.1	 Gudstjenestens	struktur:	nattverdens	plass	i	helheten. .......................................................32	
3.2.2	 Nattverdens	struktur. ..........................................................................................................................33	
3.2.3	 Offertorie ...................................................................................................................................................34	
3.2.4	 Prosesjon	og	offer..................................................................................................................................35	
3.2.5	 Elementene...............................................................................................................................................35	
3.2.6	 Dekking. .....................................................................................................................................................35	
3.2.7	 Menighetens	rolle. .................................................................................................................................36	
3.2.8	 Eukaristibønnen.....................................................................................................................................36	
3.2.9	 Verba ...........................................................................................................................................................37	
3.2.10	 Innstiftelse	og	realpresens..............................................................................................................37	

3.3	 Kirkerommet ................................................................................................................................38	
3.3.1	 Lesning	av	kirkebygg. ..........................................................................................................................39	

3.4	 Alteret. ............................................................................................................................................41	



		 XI	

3.5	 Messing	og	resitasjon.................................................................................................................41	
3.5.1	 Resitasjon	og	teksttolkning. ..............................................................................................................42	

3.6	 Gester. .............................................................................................................................................43	
3.6.1	 Retning. ......................................................................................................................................................44	

4	 Metodiske	blikk. ....................................................................................................................45	
4.1	 Fokus ...............................................................................................................................................45	
4.2	 Kropp...............................................................................................................................................45	
4.3	 Stemme ...........................................................................................................................................46	
4.4	 Rom ..................................................................................................................................................47	

5	 Del	II:	Materiale,	analyse	og	diskusjon ..........................................................................49	
5.1	 Presentasjon	av	materialet ......................................................................................................49	
5.1.1	 Om	innsamlingen...................................................................................................................................49	

5.2	 Menighet	I ......................................................................................................................................49	
5.2.1	 Beskrivelse	av	menigheten................................................................................................................49	
5.2.2	 Kirkerommet ...........................................................................................................................................50	
5.2.3	 Klær .............................................................................................................................................................51	
5.2.4	 Kort	om	gudstjenesten	som	helhet ................................................................................................51	
5.2.5	 Førsteinntrykk ........................................................................................................................................53	

5.3	 Menighet	II.....................................................................................................................................54	
5.3.1	 Beskrivelse	av	menigheten................................................................................................................54	
5.3.2	 Kirkerom ...................................................................................................................................................54	
5.3.3	 Klær .............................................................................................................................................................55	
5.3.4	 Kort	om	gudstjenesten	som	helhet ................................................................................................56	
5.3.5	 Førsteinntrykk ........................................................................................................................................58	

6	 Analyse	og	diskusjon ...........................................................................................................59	
6.1	 Offertoriet ......................................................................................................................................59	
6.2	 Offertoriet	i	menighet	I .............................................................................................................59	
6.3	 Foreløpige	observasjoner	fra	menighet	I............................................................................62	
6.3.1	 Fokus:	Hva	har	jeg	sett? ......................................................................................................................62	
6.3.2	 Rom:	hva	har	jeg	sett?..........................................................................................................................63	
6.3.3	 Kropp:	hva	har	jeg	sett? ......................................................................................................................63	
6.3.4	 Stemme:	hva	har	jeg	hørt? .................................................................................................................64	

6.4	 Offertorie	i	menighet	II..............................................................................................................65	
6.5	 Foreløpige	observasjoner	fra	menighet	II ..........................................................................68	
6.5.1	 Fokus:	hva	har	jeg	sett?.......................................................................................................................68	
6.5.2	 Rom:	hva	har	jeg	sett?..........................................................................................................................68	
6.5.3	 Kropp:	hva	har	jeg	sett? ......................................................................................................................69	
6.5.4	 Stemme:	hva	har	jeg	hørt. ..................................................................................................................70	

6.6	 Analyse	og	sammenlikning ......................................................................................................70	
6.6.1	 Fokus:	bruk	av	rom	og	aktører. .......................................................................................................70	
6.6.2	 Dekking	av	alteret	i	menighet	I........................................................................................................70	
6.6.3	 Dekking	av	alteret	i	menighet	II ......................................................................................................71	
6.6.4	 Sammenlinking. ......................................................................................................................................72	
6.6.5	 Kropp:	bruk	av	objekter......................................................................................................................73	

6.7	 Verba. ..............................................................................................................................................74	
6.8	 Verba	i	menighet	I .......................................................................................................................75	
6.9	 Foreløpige	observasjoner	fra	menighet	I............................................................................80	
6.9.1	 Fokus:	hva	har	jeg	sett?.......................................................................................................................80	
6.9.2	 Kropp:	hva	har	jeg	sett? ......................................................................................................................80	
6.9.3	 Stemme:	hva	har	jeg	hørt? .................................................................................................................82	
6.9.4	 Rom:	hva	har	jeg	sett?..........................................................................................................................82	

6.10	 Verba	i	menighet	II...................................................................................................................83	



	XII	

6.11	 Foreløpige	observasjoner	fra	menighet	II........................................................................87	
6.11.1	 Fokus:	hva	har	jeg	sett? ....................................................................................................................87	
6.11.2	 Kropp:	hva	har	jeg	sett?....................................................................................................................88	
6.11.3	 Stemme:	hva	har	jeg	hørt?...............................................................................................................89	
6.11.4	 Rom:	hva	har	jeg	sett? .......................................................................................................................90	

6.12	 Analyse	og	sammenlikning....................................................................................................90	
6.12.1	 Forløpet	for	verba	i	menighet	I .....................................................................................................91	
6.12.2	 Forløpet	for	verba	i	menighet	II ...................................................................................................93	
6.12.3	 Sammenlikning. ...................................................................................................................................95	

7	 Avslutning................................................................................................................................97	
7.1	 Resultat	av	materialundersøkelsen:	Hvilken	teologi	fant	jeg	ved	å	bruke	de	fire	
metodiske	blikkene?.............................................................................................................................97	
7.1.1	 Offertorie ...................................................................................................................................................97	
7.1.2	 Verba ...........................................................................................................................................................99	
7.1.3	 Offertorie	og	verba:	samme	teologi	eller	ikke?...................................................................... 100	

7.2	 Resultatet	av	forsøket:	Fungerte	de	metodiske	blikkene	som	analyseredskap?101	
7.3	 Hvilke	redskaper	har	vært	fruktbare?.............................................................................. 102	
7.4	 Avslutning. .................................................................................................................................. 103	

Noter.............................................................................................................................................. 104	
Litteraturliste............................................................................................................................. 110	
Vedlegg	/	Appendiks................................................................................................................ 112	
	
 

  

 



	 1	

1  Innledning 
1.1.1 Hva handler oppgaven om? 
I oppgaven min ønsker jeg å se på utførelsen av liturgien i Den norske kirke. Hovedtesen som 

ligger til grunn for undersøkelsen jeg vil gjøre, er at måten de liturgiske handlingene i 

gudstjenesten utføres på, ikke er likegyldig, fordi det ligger teologiske implikasjoner i 

handlingsaspektet, eller det performative aspektet, ved gudstjenesten. Jeg ønsker å undersøke 

om en analyse av det performative aspektet kan vise noen forbindelseslinjer mellom 

utførelsen og teologien, og i så fall hvordan denne korrelasjonen arter seg. 

Hovedtesen henter inspirasjon fra to forskjellige fagfelt. En kilde er tankegangen jeg har støtt 

på i de ortodokse kirkenes vekt på utførelsen av liturgien som måten de driver teologi på. En 

kirkes levende liturgi også er dens teologi. Det vil si at den gudstjenestepraksis som utøves, 

er også kirkens teologi. Dette omtaler den ortodokse teologen Schmemann som prinsippet om  

lex orandi lex est credendi en formulering han hentet fra teologen Proseper av Aquitaine (d. 

451). 1  Dette kan sies å være et slagord for store deler av den liturgiske teologien, og det er 

denne tradisjonen jeg skriver meg inn i med denne oppgaven. 

En annen kilde kommer fra scenekunsten, der tolkingen av en tekst videreformidles og 

utvides gjennom forestillingen. Hvordan en tekst sies bringer fram undertekst som spisser 

eller åpner en tolkning, og alle delene av forestillingen — fra scenografi og kostymer til regi 

og dramaturgisk oppbygning,  til skuespillernes bruk av stemme og kropp — er med på å 

forme forestillingens budskap.  I tillegg kommer også de ordløse handlingene som utøves på 

scenen, som i seg selv kan formidle en historie uten bakgrunn i en tekst. 

Dette mener jeg også gjelder i gudstjenesten: det er ikke bare ordene som brukes eller 

handlingene som utføres, men også hvordan de blir sagt og gjort, som er meningsbærende og 

reflekterer en teologi. 

1.1.2 Faglig bakgrunn 
Min bakgrunn og interesse for liturgi og utøvelsen av gudstjenesten har i hovedsak to kilder: 

den ene scenekunstnerisk, og den andre liturgisk. 

Før mine teologiske studier arbeidet jeg freelance som forteller, og hadde to års studier i 

drama, teater og fortelling fra Høyskolen i Oslo. Utdannelsen var rettet mot praktisk utøvelse 

samt dramapedagogikk. Som forteller arbeidet jeg for det meste med egne forestillinger og 

holdt i tillegg enkelte korte kurs i fortellingsteknikk. Jeg arbeidet aktivt som freelancer fra 

2000 frem til omtrent 2011, da jeg måtte konsentrere meg om de teologiske studiene. 
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I tillegg arbeidet jeg som kirketjener i Gamle Aker kirke, som vikar fra 1997 før jeg overtok 

stillingen i 2002, og frem til 2012. Det var først og fremst gudstjenestene og de kirkelige 

handlingene jeg tjenestegjorde ved. Dette arbeidet innebar både praktisk tilrettelegging — 

istandsetting av kirken, sette frem nattverdsutstyr og dåpsutstyr, pynting av kriken, rydding, 

osv, og liturgiske oppgaver: lede prosesjon, tekstlesning, assistere ved dåp og nattverd, lede 

trosbekjennelse eller forbønn, og annet.  

Felles for både arbeidet som forteller og arbeidet som kirketjener, er at de begge først og 

fremst er rettet mot en praktisk utøvelse, og begge har elementer som handler om å gjøre noe 

foran noen andre, med andre ord inneholder det et performativt aspekt. Jeg holder meg her til 

en enkel definisjon av hva en performance er: noen gjør noe mens noen andre ser på. 2 Senere 

i oppgaven vil jeg komme inn på andre definisjoner, men for nå skulle denne være 

tilstrekkelig. 

Den praktiske erfaringen av både likhetene og forskjellene mellom scenekunst og den 

muntlige fortellingen, og den liturgiske praksisen i Gamle Aker, har vært styrende for ønsket 

om å undersøke det performative aspektet ved gudstjenesten, og for valgene av redskaper jeg 

vil bruke i denne undersøkelsen. 

Spesielt har den liturgiske praksisen og tradisjonen som ble utviklet i Gamle Aker kirke vært 

med på å forme min egen forståelse og preferanse for gudstjenestefeiring. Denne tradisjonen 

kan karakteriseres som høykirkelig, med bruk av prosesjon, liturgiske klær, musikk, kor, 

røkelse mm. Inspirasjonen kom både fra andre vestlige kirker, som den anglikanske kirke og 

den romersk-katolske kirke, og fra østlige kirker, spesielt den russisk-ortodokse tradisjonen. 

I tillegg har også min egen opplevelse av ortodoks gudstjenestefeiring, gjennom egen 

deltagelse, påvirket min interesse for ortodoks tradisjonen. Det er først og fremst den russiske 

tradisjonen jeg er best kjent med, både som kordeltager og som besøkende, men jeg har også 

opplevd noe av den greske tradisjonen. De ortodokse liturgiene hadde en form og et uttrykk 

jeg umiddelbart følte meg hjemme i, til tross for at de er svært annerledes og fremmede sett i 

en norsk, luthersk sammenheng. Dette er noe av bakgrunnen for min interesse for de 

ortodokse tradisjonene. 

Mitt bias i forhold til gudstjenestentype skulle derfor være relativt klart i forhold til det 

overstående. Jeg har en forkjærlighet for det man kan kalle en høykirkelig gudstjeneste. Med 

’høykirkelig’ mener jeg her en type gudstjeneste preget av rituelle handlinger som tydelig 

skiller seg fra det hverdagslige, ja, til og med en som vil kunne sies å helle mot det pompøse 

og teatrale. Det er likevel ikke slik at det er det pompøse i seg selv jeg nødvendigvis ser etter, 
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eller som jeg ser som grunnleggende for det høykirkelige. Det er heller slik at reglene for den 

rituelle utformingen ses som en ramme, og denne rammen er det som gir mulighet for vekst 

og utvikling, til forskjell fra det lavkirkelige der regelbundne riter ses som et hinder. 

1.1.3 Problemstilling. 
Min tese, basert på mine erfaringer fra scenekunst sammen med den liturgiske teologiens lex 

orandi lex credendi, er som nevnt at måten gudstjenesten utføres på, uttrykker den konkret 

fremførte gudstjenestes teologi. 3 Denne fremførelsens teologi oppstår i samspill med den 

ordo som blir fremført og det sted gudstjenesten feires på. Men hvilken teologi blir uttrykt? 

Og hvordan kan denne fremførelsens teologi analyseres og settes ord på? Hvilke redskaper vil 

kunne hjelpe oss i å gjøre en analyse og en tolkning av den utførte gudstjenesten? 

Jeg vil i denne oppgaven søke å finne fram til noen metoder som kan brukes for å analysere 

og tolke det performative aspektet i gudstjenesten. Fordi det er det performative jeg vil 

konsentrere meg om, vil jeg hente redskaper fra andre performative disipliner, slik som 

teater, musikk, og dans, og se om jeg ved hjelp av disse kan gjøre tolkning av teologien som 

blir uttrykt, og gjennom dette nærme meg en forståelse av hvordan det performative former 

teologien. Jeg vil også se til forskere som jobber i eller opp mot den teologiske liturgien 

innen andre fagdisipliner der disse berører det performative, og for denne oppgaven er det 

blant annet retorikken og arkitekturen som jeg har sett til. 

Blant de spørsmålene jeg prøver å finne svar på, er hvordan mening skapes i gudstjenesten. 

Hvilke sceniske og liturgiske elementer spiller sammen, og hva kan brukes for å analysere 

dem? 

Jeg kommer i oppgaven til å utvikle fire metodiske blikk som jeg så vil bruke til å analysere 

et materiale. Materialet består av utdrag fra to gudstjenester og vil presenteres grundigere 

lengre ned. Analysen har som mål å kunne si noe om den teologien som kommer til uttrykk i 

materialet. Redskapene og innfallsvinkelen kommer til å legge føringer for de funn jeg vil 

gjøre, og dette kommer til å være en del av det forsøket jeg gjør i oppgaven: Hvilken liturgisk 

teologi kan leses ut av et materiale ved bruk av disse redskapene? Hvilke analyseredskaper er 

fruktbare i bruk?  

Selv om jeg, som nevnt over, har en preferanse når det gjelder liturgiens form og stil, har jeg i 

denne oppgaven ikke noe ønske om å legge noen norm for utførelsen. Først og fremst er jeg 

opptatt av å finne hva som ligger i materialet, og peke på hvordan forskjellige utførelser kan 

tolkes. Mitt fokus er på hva som blir gjort og hvordan det virker, og ikke på hvordan det 

burde bli gjort. I dette har jeg, så langt som mulig, inntatt samme innstilling som under 
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utarbeidelsen av en forestilling: jeg har spurt etter hva som fungerer, og hvordan det fungerer, 

ikke etter rett eller gal handling.  
1.1.4 Hvorfor bruke dette analytiske blikket? 
Det performative aspektet er mitt hovedfokus i oppgaven, og dette har styrt valgene av 

analytiske blikk. En delgrunn til at jeg har gått til performative disipliner for å se etter 

metoder, er at jeg allerede har en bakgrunn i scenekunsten og derfor allerede kjente til deler 

av det teaterfaglige. Denne bakgrunnen gjorde også at jeg visste at det fantes redskaper for 

analyse av fremføringer.  

Fordi jeg vil se på måten de liturgiske handlingene blir utført på, har jeg valgt å gå inn på et 

svært detaljert nivå. Det er i disse detaljene variasjonen i utførelsen ligger, ikke i spørsmålet 

om hvorvidt en prest messer eller snakker, men i hvor hun legger pauser, i tempo og bruk av 

rytme, i styrken på stemmen og i fargen hun gir til klangen; ikke i først og fremst i spørsmålet 

om presten løfter armene, men i hvor høyt, med hvilken energi i bevegelsen, i hvilken retning 

osv. 

For å kunne beskrive og diskutere disse detaljene, har jeg måttet se etter metoder som lar meg 

si noe om bevegelse utover generelle gester, om stemmebruk utover generelle beskrivelser 

som sterkt eller stille, tydelig eller utydelig, osv.  

Når jeg velger å ta i bruk metoder fra teater og andre typer performativ kunst, skriver jeg meg 

også inn i en fagtradisjon innen den liturgiske teologien. Bla argumenterer Kari Veiteberg for 

at «alt som ligg i iscenesetting burde vere vel så naturleg i faget liturgi som i teaterstudiet.» 4 

Jeg vil si mer om dette under oversikten over fagfeltet lengre ned. 

1.2 Kort materialpresentasjon og metodiske overveielser 
Jeg skal i oppgaven analysere nattverden fra to gudstjenester, hentet fra to menigheter, for så 

å drøfte mulige tolkinger av disse. 

Jeg har valgt å se på gudstjenester fra Den norske kirke. Det var viktig for meg å ha 

menigheter i materialet som har det samme teologiske og liturgiske utgangspunktet slik at jeg 

kunne konsentrere meg om utførelsen, og ikke forskjellene i gudstjeneste. Jeg ønsket derfor å 

bruke menigheter fra samme kirkesamfunn, og jeg fant det mest interessant å se på det 

kirkesamfunnet jeg selv tilhører og ønsker å gjøre prestetjeneste i. 

Det ville gå ut over oppgavens omfang å se på hele gudstjenesten, og jeg har derfor måttet 

begrenset materialet. I utgangspunktet begrenset jeg meg til nattverden. Det er flere grunner 

til å velge å se på nattverden fremfor andre ledd i liturgien. For det første er nattverden et 

sakrament, og har fra tidlig kristen tid vært en viktig del av den kristne gudstjenestefeiringen, 
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omtalt allerede av Paulus og i evangeliene. Nattverden er slik en av de sentrale liturgiske 

handlingene. 

For det andre er nattverden handling. Nattverden er et av de stedene i gudstjenesten der 

mange performative elementer er synlige og spiller inn. Selv en enkel nattverdsfeiring krever 

objekter og bevegelser i tillegg til ord: brød og vin skal konsekreres, innstiftes, ved eller på et 

alter, og menigheten skal spise av dem. Nattverden vil derfor kunne gi større muligheter til å 

se på og analysere den delen som ikke er ord. 

I oppgaven har jeg ytterligere begrenset analysen til kun å omfatte en liten del av materialet. 

Igjen er dette gjort for ikke å overskride omfanget av oppgaven. Jeg har valgt å se på to deler, 

offertoriet (frembæring av gavene) og verba (innstiftelsesordene) med den omkransende 

bønnen. 

Offertoriet ble valgt fordi begge menighetene hadde med mange av de samme elementene i 

dette leddet, men likevel gjorde det på svært forskjellig måte. I tillegg er offertoriet 

overgangen og forberedelsen til nattverden, og dette leddet består i de to menighetene først 

og fremst av fysiske handlinger og lite ord. Det er derfor et ledd der mange elementer spiller 

sammen i det performative. 

Verba ble valgt fordi det er et sentralt ledd i nattverdsfeiringen. Innstiftelsesordene er et av de 

punktene som må være med i enhver nattverdsliturgi, og ordene har vi kilder til helt tilbake til 

evangeliene og apostelen Paulus. Slik jeg ser det, kommer vi i verba til kjernen av 

nattverdsliturgien, og her vil mange teologiske spørsmål kunne settes i spill. I tillegg er verba 

et ledd der, igjen, flere performative elementer settes i spill: objekter — brød og vin — som 

det handles med, prestens plassering og bevegelser, og formidlingen av ordene, for å nevne 

noen. 

1.2.1 Materialet og innsamling.  
Analysen vil basere seg på lyd- og bildeopptak fra de to gudstjenestene, supplert med egne 

observasjoner fra de to gudstjenestene. De to menighetene er i oppgaven anonymisert så langt 

det lar seg gjøre, og en transkribering av opptakene finnes som vedlegg bakerst. Opptakene 

kommer til å oppbevares i to år etter at oppgaven er levert, og vil deretter destrueres. 

 Jeg kommer heretter til å henvise til den menigheten jeg tok opptak i først som menighet I, 

eller den første menigheten, og menigheten jeg tok opptak i senere som menighet II, eller den 

andre menigheten. 

Tillatelse ble innhentet fra menighetene før opptak ble gjort, og samtykkepapirer 

underskrevet av forrettende prest og kantor. I tillegg underskrev andre sentrale medvirkende 
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også samtykkepapirer, og det ble opplyst i kunngjøringene i begge menigheter at opptak ville 

ble gjort, og hvilke deler av kirken som ville bli fanget inn på opptaket slik at 

menighetsmedlemmene kunne unngå disse. I tillegg ble opptakene begrenset slik at kun 

nattverdsleddet ble tatt opp, men opptakene ble stanset under selve utdelingen. Kamera ble 

også satt opp og fokusert slik at det i størst mulig grad kun var alterpartiet som kom med.  

Malen for samtykkepapirene finnes som vedlegg til oppgaven. Forskningsetisk utvalg ved 

fakultetet vurderte det slik at oppgaven ikke trengte å meldes inn til NSD, og deres vurdering 

er også lagt ved oppgaven. 

Ved plassering av kamera måtte flere hensyn veies mot hverandre. Det var både viktig at 

opptaket skulle forstyrre gudstjenesten så lite som mulig, og at jeg i størst mulig grad bare 

skulle fange inn presten i opptaket. Samtidig måtte jeg også kunne få ta opp de delene av  

gudstjenesten jeg skulle analysere. 

Selv om utdelingen av nattverden er en svært viktig del av ritualet, valgte jeg å ikke ta opp 

denne delen. Utdelingen er mindre interessant fra min innfallsvinkel da prests og utdeleres 

performance har en annen karakter i denne delen av ritualet. Prest og utdelere forholder seg 

til nattverdsdeltagerene på en annen måte under utdelingen, og i et en-til-en forhold som gjør 

denne delen mer intim. I tillegg var hensynet til personvernet for menigheten en viktig grunn 

til å ikke ta med utdelingen. Opptak kunne potensielt ha hindret menighetsmedlemmer som 

ikke ønsket å komme med på opptaket i å motta nattverd. 

Jeg har derfor kun gjort observasjoner under utdeling, og analysen og beskrivelsen av den vil 

være noe mer generalisert — ingen beskrivelse av utdeling til hver enkelt deltager, men av 

hva de typisk gjorde. En detaljert og grundig analyse og drøftelse av dette leddet ville også 

fort bli for omfattende for oppgavens omfang: interaksjonen mellom utdeler og mottaker er 

mer komplisert å skulle analysere, og mengden deltagere ville gjøre materialet uhåndterlig. 

Det er noen forskjeller i hvordan opptakene ble gjort i de to menighetene. Dette var først og 

fremst styrt av kirkerommets utforming, men også på grunn av noen forskjeller i hvordan 

spesielt offertoriet ble utført. 

I den første menigheten ble opptaket gjort fra inne i høykoret. Dette ble gjort både av hensyn 

til  personvernet for menighetsmedlemmene —  spesielt barna som deltok i prosesjon — og 

fordi arkitekturen i kirkerommet gjorde det vanskelig å kunne få gjort opptakene noe annet 

sted. I tillegg var jeg ikke på forhånd oppmerksom på at menigheten bar fram 

nattverdselementene i prosesjon, og jeg fikk derfor heller ikke gjort gode notater av hvordan 

prosesjonen beveget seg i rommet. Min beskrivelse av dette leddet er derfor ikke komplett for 

den første menigheten, og den vier mer oppmerksomhet til presten og prestens handlinger 
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under offertoriesalmen enn det menigheten ville oppfatte. Jeg vil søke å ta høyde for dette i 

analysen, men det er en svakhet i mitt materiale.  

Også under fredshilsen og invitasjonen til måltidet lider materialet fra den første menigheten 

under kameraets plassering, og fordi jeg manglet erfaring som observatør. Samtidig har jeg 

kunnet fange opp flere detaljer fra prestens handlinger, kroppsspråk og ansiktsuttrykk som 

følge av plasseringen.  

Opptaket i den andre menigheten ble foretatt fra orgelgalleriet. Dette var både fordi jeg på 

forhånd var klar over at de bar elementene frem i prosesjon, noe som var medvirkende til at 

jeg ønsket å bruke denne menigheten i oppgaven, og fordi kirkerommets arkitektur gjorde det 

mulig å fokusere kamera slik at personvernet ble ivaretatt, samtidig som at opptaket ble gjort 

så diskret som mulig. Dette gjør at materialet for den andre gudstjenesten i noe større grad 

reflekterer det menigheten så, men det er også samlet inn på større fysisk avstand enn i den 

første menigheten, og gir slik noe mindre detaljer av prestens utførelse. 

Beskrivelsene vil variere noe i lengde, spesielt offertorieleddet. Der lengden på 

transkriberingene og beskrivelsene er merkbart forskjellige, skyldes dette først og fremst at 

opptakene varierer i lengde. Offertoriet i den første menigheten tok  3:22 minutter, mot 5:30 

minutter i den andre. 

1.2.2 Metodiske overveielser. 

Det performative er i sitt vesen flyktig.5 Selv en innøvd forestilling er aldri helt den samme 

fra gang til gang. Ved å bruke opptak kan jeg bevare noe av dette flyktige, men opptak er 

likevel ikke en fullstendig gjenskaping av hendelsen. Typen materiale jeg har valgt å bruke 

gjør derfor at jeg må ta noen forbehold. 

Opptak viser bare et utsnitt av den fulle hendelsen: kun det som fanges av kamera og 

lydopptaker. Plasseringen av opptaksutstyr påvirker inntrykket av hendelsen. Dette er i mitt 

materiale særlig tydelig for opptaket i menighet II, der min egen stemme høres svært mye 

tydeligere enn resten av menighetens under salmer og menighetssvar fordi jeg stod rett ved 

opptakeren oppe på orgelgalleriet. I transkriberingen har jeg derfor f.eks. brukt teksten som 

står i salmeboken for transkriberingen av offertoriesalmen, og ikke den teksten som høres 

best i opptaket, fordi jeg noen steder sang feil tekst. Offertoriesalmen i menighet I er det i 

opptaket vanskelig å høre teksten klart, og jeg har derfor basert meg på salmebokens trykte 

tekst også der. 

Vissheten om at man er med på et opptak, kan også påvirke oppførselen til aktørene. 6 
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Ikke minst arbeider jeg med opptak. Dette betyr at jeg har hatt muligheten til å se opptakene 

flere ganger. Jeg har også hatt muligheten til å kunne spole fram og tilbake, til å kunne se i 

sakte film, og til å kunne stoppe filmen og se på posisjoner. Dette betyr at jeg har hatt 

muligheten til å se nyanser og detaljer som kanskje ikke ville være merkbare for en som sitter 

i menigheten. Jeg også kunnet se detaljer som kun én gjennomgang av opptakene ikke ville 

kunnet vise. 

Jeg har benyttet meg av disse mulighetene, og dette betyr at jeg til tider går svært detaljert 

gjennom en bevegelse eller posisjon som bare varer et par sekunder på film.  

Jeg må derfor ta forbehold når det gjelder konklusjoner og observasjoner som jeg gjør. Jeg 

arbeider innenfor en spesifikk ramme som påvirker hva slags funn jeg gjør. Men det er også 

en ramme som tillater en type undersøkelse som ikke hadde vært mulig ellers. Det detaljerte 

nivået ville ikke vært mulig ved kun observasjon under selve gudstjenesten, og det er nettopp 

disse detaljene jeg har ønsket å kunne se på. 

Det materialet jeg presenterer i oppgaven, har jeg fylt ut egne skisser for å kunne vise noen 

positurer. Dette har jeg gjort fordi det er ikke alltid mulig å beskrive nyansene i en positur 

med ord, og å sette inn et stillbilde fra filmene ville ta bort all anonymitet. I tillegg er disse 

skissene ikke en rent objektiv gjengivelse, men er visuelle tolkninger der jeg har forsøkt å 

fange uttrykket like mye som selve posisjonen. De er derfor tegnet i noe forskjellig stil. 

1.3 Oversikt over fagfeltet 
Den liturgiske teologien, som min oppgave skriver seg inn i, er et stort og omfattende 

fagområde som rommer mange forskjellige retninger. Denne oversikten vil derfor være 

relativt overfladisk og ikke ha plass til å nevne alt.  

Den liturgiske teologien som fagfelt, utviklet seg fra den liturgiske bevegelsen som startet i 

første halvdel av 1800-tallet. Denne var i begynnelsen først og fremst historisk rettet. Man 

ønsket å finne tilbake til liturgiens opprinnelse og så mot den liturgiske praksisen i oldkirken 

under slagordet ad fontes, til kildene. Tiden fra 1850 kan ses som en restaurasjonsfase, som 

søkte en form mer lik oldkirkens liturgi. 7 Etter denne, på slutten av 1800-tallet, fulgte en mer 

politisk og sosialetisk fase. 8 

I det følgende kommer jeg ikke til å strukturere gjennomgangen historisk, men gi en kort 

presentasjon av noen av områdene innenfor den liturgiske teologien, og nevne noen av de 

navnene som er relevante for mitt arbeid i denne oppgaven. 

Josef A. Jungmanns massive verk om den romerske messen, The Mass Of The Roman Rite: 

Its Origin and Development, er et  eksempel på de historiske undersøkelsene, selv om denne 



	 9	

ble utgitt på 1950-tallet og dermed er langt senere enn den liturgiske bevegelsen. En 

tilsvarende undersøkelse er også blitt gjort av Casimir Kucharek for den ortodokse liturgien i 

The Byzantine-Slav Liturgy of St. John Chrysomostom, utgitt i 1971. 

Sentral blant de liturgiske teologene er den russisk-ortodokse teologen Alexander 

Schmemann som har utgitt en rekke bøker, med Introduction to Liturgical Theology fra som 

en av de sentrale. I oppgaven min kommer jeg til å bruke en annen bok av ham, The 

Eucharist, som han i forordet karakteriserer som en serie refleksjoner over nattverden. 9  Han 

arbeider til dels historisk, men er opptatt både av liturgiens form og dens betydning. 

Den amerikanske lutherske teologen Gordon W. Lathrop er et annet av de store navnene. Der 

de historiske undersøkelsene med nødvendighet beskjeftiget seg med tekster, veksler Lathrop 

mellom å jobbe med den tekstlige og den materielle siden av gudstjenesten. Det mest kjente 

verket hans er Holy Things der han ser på mønsteret for hvordan mening skapes i 

gudstjenesten, og dette mønsteret ser han som den grunnleggende kristne ordo, måten liturgi 

og gudstjeneste er strukturert. 

Den historisk vinklede retningen, sammen med andre retninger jeg ikke har nevnt, bygger i 

stor grad på studie av skrifter. Teologer som både Schmemann og Lathrop tar også for seg et 

videre speker av ting som er nødvendige i en gudstjeneste, slik som artefakter, bygninger, og 

ikke minst forsamlingen av de troende. Der Schmemann ser ut til å gå mer inn i en konkret 

gudstjenesteform, den russiske kirkens tradisjon, bruker Lathrop et større blikk og utvikler 

sin ordo-teologi utfra et mer generelt perspektiv. 

Andre retninger har vendt seg mot hjelpedisipliner som riteforskning og retorikk, og mot 

teatervitenskapen, kanskje særlig mot den delen som jobber i skjærningspunktet mellom riter 

og teater, mot performance teoretikere med Richard Schechner som den mest innflytelsesrike. 

I Norge jobber Anita Hammer fra en teaterfaglig vinkel med riter og performance, bla i 

Between Play and Prayer. The Variety of Theatricals in Spiritual Performance. I teologisk 

sammenheng er det spesielt Kari Veiteberg med doktoravhandlingen  Kunsten å fremføre 

gudstjenester. Dåp i Den norske kyrkja (2006) og Gunnfrid Ljones Øierud med sin 

doktoravhandling Gudstjenesters kommunikasjon og modelldeltakere: tilrettelagt 

meningsskaping og resepsjonsvilkår i ulike gudstjenester (2013), som har benyttet seg av 

Schechner og performanceteori i sine avhandlinger.  

Øierud benytter seg av opptak til hjelp i analysen, og hun tar også i bruk metoder fra 

læringsteori. Hun ser på tre hele gudstjenester, og benytter seg særlig av begrepet 

multimodalitet i sin analyse. Det jeg gjør i min oppgave, ligger nært opp mot det hun har 
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gjort, og multimodalitet som metode ser nettopp på mye av det samme jeg gjør: på bruken av 

rom, musikk, objekter osv. Men Øierud er opptatt av hvordan gudstjenesten kommuniserer, 

og av modelldeltakeren — den tenkte mottakeren og dennes antatte kunnskap. De metodiske 

blikkene jeg utvikler, er ment til å kunne fange opp fler nyanser, og jeg har i liten grad tatt 

mottakere inn i mine betraktninger. Jeg har ikke det samme fokus på resepsjonen som det 

Øierud har. 

Veiteberg vender seg i større grad mot teateret og bruker dramaturgisk analyse samt 

samarbeid med teaterfaglige observatører for å trekke inn flere syn, både som kontroll, 

utvidelse og stadfesting av sine egne observasjoner 10 i analyse av konkrete gudstjenester. Hun 

benytter seg ikke av opptak, men baserer seg helt på observasjoner og notater fra 

gudstjenestene. Veiteberg ser spesielt på dåpen og tar for seg fire dåpshandlinger. Som 

henne, knytter jeg meg ganske nært opp mot teateret for min analyse, men det at jeg bruker 

opptak, gjør at jeg kan gå mer inn i detaljer. Veiteberg, slik jeg oppfatter hennes avhandling, 

ser først og fremst på kvaliteten i fremføringen, på hva slags inntrykk dåpshandlingene gir og 

hvordan de eventuelt kan gjøres bedre. Jeg spør om hva fremføringen i mitt materiale 

uttrykker, og forsøker å gi en mulig teologisk tolkning. 

Bruken av performanceteori som innfallsvinkel til å forstå eller undersøke liturgien og den 

gudstjenstlige situasjonen, er ikke begrenset til analyse av  konkrete gudstjenester. Richard 

McCall i Do This. Liturgy as Perfomance fra 2007 vier største delen av boken til å se på 

sammenhengen mellom drama og liturgien, fra utviklingen av en dramatisk tolkning av 

liturgien og berøringspunktene mellom teater og liturgien i tidlig liturgisk praksis og liturgisk 

eksegese, og gjennom å se på om, og i så tilfelle hvordan, forskjellige performanceteorier kan 

brukes for å forstå og tolke liturgi. Han benytter seg i særlig grad av Schechner, men også 

andre, særlig Viktor Turner. Han egner et av kapitlene til en gjennomgang av forskjellige 

modeller for hva som konstituerer performance, og ser på styrker og svakheter med henblikk 

på om de kan brukes som modeller til å definere liturgi som perfomance. 

1.4 Oppgavens struktur 
Oppgaven som helhet har to hoveddeler: En teori-og metodedel, og en del der jeg bruker de 

metodiske blikkene på materialet mitt.  

Jeg vil delvis følge den strukturen McCall har i sin bok ved å begynne med den teaterfaglige 

delen av teorien. Der vil jeg begynne med å ta for meg performanceteori som vil gi en 

overordnet ramme for den teaterfaglige teorien før jeg går mer spesifikt inn på 

forestillingsanalysen. Derfra går jeg så mer detaljert inn på noen sceniske virkemidler, både 
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virkemidler som iscenesetteren benytter seg av — slik som scenografi, kostyme og 

rekvisitter, men også plassering av aktører og hvordan skape fokus — og skuespillerens 

instrumenter: kropp og bevegelse, og stemme. 

Deretter vil jeg gå over på den liturgiske teologien der jeg vil gå tematisk til verks fremfor å 

ta for meg spesielle teologer eller utviklingen av fagdisiplinen. Jeg vil begynne med å se på 

hva gudstjenesten er, og fra denne større rammen gå over til å mer spesifikt se på hva 

nattverden er, før jeg tar for meg noen detaljer slik som kirkerommet og bruk av retninger, 

alteret og alterets betydninger, messing og resitasjon, og gester og deres betydning.  

Etter disse to teoretiske bolkene, vil jeg trekke ut de metodiske blikkene som jeg bruker 

under den senere analysen av materialet. 

Deretter vil jeg gå over til oppgavens andre del. Der vil jeg begynne med en presentasjon av 

materialet og utvalgskriterier, før jeg gir en kort beskrivelse av de to menighetene, 

kirkerommene, og de to gudstjenestene som helhet. Deretter går jeg inn i detaljene i de to 

leddene fra opptakene som jeg vil konsentrere analysen min om. Jeg vil ta for meg ett ledd av 

gangen, først med en beskrivelse og kort gjennomgang av observasjoner utfra de metodiske 

blikkene for hver av gudstjenestene, etterfulgt av en nærmere analyse, sammenlikning og 

drøfting av de to sammen. Det første leddet jeg tar for meg, vil være offertoriet med 

forberedelsene til nattverden og bønn for offeret. Det andre er verba, innstiftelsesordene med 

overgangen fra Sanctus (Hellig, hellig, hellig). 

Til slutt vil jeg oppsummere funnene mine og de teologiske implikasjonene jeg har sett 

gjennom analysen. 

Transkripsjonene av opptakene ligger som vedlegg etter noter og bibliografi. Henvisninger til 

litteratur og sitater gis som sluttnoter, henvisning til  bibelsitat og interne henvisninger til 

andre deler av oppgaven gis i parentes.  
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2 Del I: Teori og metode 
2.1 Teaterteori  

2.2 Performanceteori 
Performance:	subst	1.	utførelse;	2.	prestasjon;	innsats;	3.	ytelse;		4.	teat;	

forestilling;	fremførelse;	skuespillers:	opptreden. 11	
	

Performance er et begrep som ikke så lett kan oversettes til norsk og ofte blir det engelske 

begrepet brukt når man snakker om teater og andre former for opptredener. Disse første fire 

definisjonene fra Engelsk-Norsk ordbok viser sammenhengen til det å gjøre noe, men også 

hvordan ordet rett og slett brukes om det å opptre for andre i en forestilling. Ordet er slik 

knyttet til teateret. Hva teater er, har som den enkleste definisjonen blitt gitt som at A spiller 

B mens C ser på. 12  

Men samtidig som at ordet er sterkt knyttet til teateret, arbeider mange 

performanceteoretikere i skjærningspunktet mellom riter og teater. Schechner, som jeg skal 

se nærmere på under, beskriver performance  som «Behaviour heightened, (…) and publicly 

displayed.» 13 Denne forståelsen utvider performancebegrepet til å favne mer enn scenekunst. 

En del av arbeidet performanceteoretikerene har gjort, er å finne frem til ulike modeller som 

kan beskrive hva som skiller ut de forskjellige former for performance fra annen form for 

omgang. Hva er det som gjør at vi skiller mellom en teaterforestilling, et rituale og 

dagliglivet?  
2.2.1 Klargjøring av termer 
Jeg vil klargjøre følgende termer før jeg går videre: 

Med fremførelse mener jeg en hendelse som skiller seg ut fra dagligdags omgang og som 

innebærer en eller annen form for spill eller opptreden i en performativ setting. Jeg vil bruke 

som den nærmeste oversettelsen for performance, selv om performance kan brukes i en enda 

videre betydning. Jeg har valgt fremføring fordi jeg ønsker en term som omfatter med enn 

forestilling gjør. 

Med spill mener jeg at aktørene tar på seg en eller annen form for rolle som skiller dem fra 

deres private jeg. Denne rollen omfatter alt fra en funksjon, slik som en dommer, prest, eller 

forteller, til det å fremstille en fiktiv karakter. 
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Med performativ setting mener jeg en situasjon der en eller flere aktører opptrer eller 

fremfører noe for noen andre. Dette vil inkludere situasjoner der disse to gruppene — de som 

fremfører og de som blir fremført for — ikke lett lar seg skille fra hverandre. 

Riter vil i denne teaterteorietiske delen av oppgaven beskrive handlinger og væremåter som 

kjennetegnes av gjentagelse og et fastsatt mønster, enten disse er religiøse eller ikke.  

2.3 Sosialt drama: en performanceteoretisk modell 
I denne delen vil jeg å se på modellen for performance som regisøren og 

performanceteoretikeren Richard Schechner presenterer i Performance Theory. Schechners 

arbeid er omfattende og jeg kommer ikke til å ha plass til å gå inn i detaljer her, men vil kort 

se på én modell Schechner setter opp.  

For Schechner omfatter performance  alle elementene som konstituerer en fremførelse. Han 

skriver følgende: 

«Performance	is	an	inclusive	term.	Theatre	is	only	one	node	on	a	continuum	that	
reaches	from	the	ritualizations	of	animals	(including	humans)	through	performances	in	
everyday	life	—	(…)	—	through	to	play,	sports,	theatre,	dance,	ceremonies,	rites,	and	
performances	of	great	magnitude.»14	
Det er med andre ord snakk om et svært omfattende begrep likevel beskriver en  type 

oppførsel som har noen fellestrekk. Schechner nevner fire: ordning av tid, verdi tillagt 

objekter, ikke-produktivitet og regler. 15 Men de fleste har også til felles en ritualisert 

oppførsel, og de utøves med andre: heightened behviour publicly displayed.16 De fleste deler 

også en grunnleggende struktur. 

Schechner beskriver den grunnleggende strukturen i en performativ handling som samling — 

fremføring — spredning (dispersing, gå fra hverandre). Samlingen og spredning utgjør en 

ramme rundt fremføringen som skiller den fra dagliglivet. Schechner kaller det et spesifikt 

teatralt mønster. 17 

Schechner skiller også mellom tre performancekategorier: det estetiske, det rituelle, og sosialt 

drama. 18 Alle tre virker en forandring, forskjellen ligger i hvem som forandres — aktør eller 

publikum — og på hvilket nivå de forandres.  

I estetisk drama forandrer publikums syn på verden ved å fremføre for dem ekstreme 

hendelser. Innrammingen —  å samles og å spre seg etterpå — gjør at tilskueren kan 

reflektere over hendelsene istedenfor å flykte eller gripe inn selv. Skuespilleren selv må 

tilbake til utgangpunktet for hver forestilling. 19 
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Rituell performance forandrer subjektet for handlingen; det skjer en transformansjon av 

deltakeren fra en tilstand til en annen. Denne forandringen er varig, som i overgangsriter. 20 I 

kristen tradisjon er dåpen en slik rite. Som i estetisk drama forandrer derimot ikke aktøren — 

den som forretter — seg. 21 

I sosialt drama forandrer alle som er involvert seg, og forandringen innebærer en 

transformasjon som er varig: 22 i sosial status, sivil stand, osv. 

Schechner henter termen ‘sosialt drama’ fra antropogen Victor Turner. Sosiale dramaer er 

oppstår ved konfliktsituasjoner, og er karakterisert av et firfoldig forløp. Først et brudd 

(breach) på den normale sosiale situasjonen, så følger krisen (crisis) der bruddet som regel 

utvides eller intensiveres. Deretter følger et oppgjør, en handling siktet på å gi oppreisning 

eller gjenoppretning (redressive action), der man søker å løse konflikten. Den siste fasen i 

forløpet består enten av at de stridene re-integreres, eller av at man anerkjenner et permanent 

brudd mellom dem. 23 

Dette forløpet ser Shcechner som stukturen i dramaet, det som blir rammet inn av samlingen 

og spredningen som er mønsteret for performance. 24 

Vi har da en struktur for teater som kan settes opp på følgende vis: 

 

Samling — fremføring [brudd—krise—oppgjør— re-integrering]— spredning 25 

 

McCall, som jeg skal gå mer inn på senere, tar for seg gudstjenesten sett gjennom Schechners 

modell og ser på hvordan liturgien kan forstås ikke bare gjennom innramningen, men også 

det firfoldige forløpet til Turner. 26 Modellen gir slik et grunnlag for å se på liturgien som en 

type performance, og er ett redskap for å analysere strukturen i liturgien. Analyse av 

fremføringen vil kreve noen mer spesifikke redskap. 
	

2.4 Forestillingsanalyse 
Teaterhistorie begynner ofte med antikkens teater, selv om opprinnelsen til teateret har vært 

søkt flere steder. 27  Også analysen av teateret er ofte funnet det, med Aristoteles Poetikken. 

Men Aristoteles var opptatt av dramateksten, den nedskrevne teksten fra dramatikerens hånd. 

Han nevner riktignok utførelsen som en del av tragedien, men han fokuser på poetens arbeid 

og ser ikke ut til å ha høye tanker om de delene som angår oppsetningen. 
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«(…)	for	tragediens	virkning	er	den	samme	også	uten	oppførelse	og	skuespillere,	
dessuten	er	det	å	skape	scenebildet	en	sak	som	mer	hører	inn	under	regissørens	kunst	enn	
under	dikterens.»28	
Forestillingsanalysen skiller seg fra den litterære analysen ved at den ikke ser på 

forestillingen en realisering av den meningen som allerede ligger i manuskriptets tekst, som 

stedet der mening oppstår. Forestilligsanalysen kom som «et modspil til den slags 

undersøgelser af, hvordan betydning dannes i teateret, der tog sit udgangspunkt i en 

dramatikers tekst.»29 

Teater oppstår i møtet mellom skuespiller og publikum, i en konkret oppføring. Denne 

oppføringen er flyktig fordi den bare finnes i nuet: når forestillingen er over, er den forbi og 

kan ikke fastholdes. Man kan ikke engang kunne se den sammen forestillingen igjen ved se 

den samme produksjonen en gang til: det er såpass mange faktorer som spiller inn, at det vil 

være forskjeller fra en dag til en annen. 30  Ved å ta utgangspunkt i en konkret oppføring, så 

forestillingsanalysen særlig på de delene som Aristoteles anså for mindre viktig: det som har 

å gjøre med scenebildet. Ikke bare ordene som sies, men scenografien, skuespillernes 

opptreden, lys- og lyd effekter osv.  

Utviklingen av forestilingsanalysen har gått fra å forsøke å tolke en en slags instruktørens 

intensjon, slik man i litteraturvitenskapen tidligere søkte en forfatterensintensjon, til å 

fokusere på forestillingen som kommunikasjon — en analyse av resepsjon. 31 

Jeg tar i oppgaven utgangspunkt i Eigtved’s introdusjon til forestilingsanalyse for den 

praktiske analysen. Han forsøker å bringe sammen både analysen av forestillingens 

enkeltdeler, det han kaller en semiotisk tilnærming og som han knytter sammen med analysen 

av instruktørens intensjon, 32 og resepsjonen. Målet er å kunne si noe om hva i fortellingen 

som har virket på publikum, og så koble det til den faktiske opplevelsen. 33 

I utgangspunktet har alt som har med forestillingen å gjøre, en betydning og kan analyseres. 

Forestillingsanalysen søker å skille ut det vesentlige, og å strukturere observasjonene. 34 

Eigtved trekker frem fire grunnelementer som kan hjelpe til med å strukturere 

observasjonene: sted og rom, aktøren, det visuelle, og det auditive. 35 Disse omfatter 

forskjellige sceniske virkemidler, og i det følgene vil jeg trekke ut noen. 

2.5 Sceniske virkemidler  
Sceniske virkemidler er alle de tingene som brukes på en scene for å oppnå en effekt: alt man 

ser og hører, men også i noen tilfeller alt man lukter, smaker og berører. Noen virkemidler er 

likevel typiske: lyssetting, scenografi, kostymer og sminke, bruk av lyd, stemme og kropp. 
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Jeg kommer ikke til å ta for meg alt her, men vil konsentrere meg om de virkemidlene jeg 

anser som viktige for min oppgave. Jeg vil først ta for meg det som hovedsaklig er 

iscenesetterens virkemidler, og deretter de som er knyttet til skuespilleren. 

2.5.1 Iscenesetterens virkemidler 
Iscenesetteren er den eller de som setter opp forestillingen. I tradisjonelt teater er regissøren 

nøkkelperson i denne prosessen, og dennes konsept vil påvirke hvilke valg som skal tas når 

den visuelle utformingen lages. Det er også regissørens tolking av stykket som helhet som 

påvirker skuespillernes tolkinger av rollen. Jeg vil av plasshensyn kun gå inn på noen av de 

visuelle virkemidlene iscenesetteren har til rådighet. 

Eigtved kaller det samlede visuelle uttrykket til en forestilling for sceneriet. Dette omfatter 

mer enn scenen og scenografien: skuespillernes fremtoning på scenen, bruken av lys, rommet 

scenen befinner seg i, osv. 36  Her kommer jeg bare til å gå inn på noen deler av dette, men det 

er sceneriet som er iscenesetterens blikk: det samlede uttrykket som forestillingen gir.  

Scenografien er her forstått som de materielle elementene som brukes på scenen eller i 

spillrommet (den delen av rommet der aktørene opptrer). 37 Rekvisitter er også del av det 

visuelle uttrykket, men rekvisitter, er mindre objekter som skuespillerne håndterer og setter i 

spill.  Skillet mellom scenografi og rekvisitter er riktignok flytende, da elementer som er 

deler av scenografien også kan komme i spill: en stol kan, for eksempel, flyttes og slik 

komme i spill, som i Ionescos Stolene.38 Mindre objekter kan også være del av scenografien 

ved at de er utsmykning heller enn objekter som skuespillerne direkte interagerer med. Jeg vil 

ta for meg rekvisittene sammen med kostymene, som del av den visuelle utformingen knyttet 

mer direkte til skuespillerne, selv om de fremdeles først og fremst ligger under 

iscenesetterens virkemidler. 

Det siste av iscenesetterens virkemiddeler jeg vil ta for meg, er aktørenes plassering og 

bevegelse på scenen: koreografien, eller det som på engelsk kalles blocking.  
	

2.5.2 Scenografi og rom 
De virkemidlene som en iscenesetter kan ta i bruk når det gjelder scenografien, er bruk av 

kulisser, farger eller mangel på disse. Et sort rom, en blackbox, gir et annet inntrykk enn 

hovedscenen på Nationalteateret, og forskjellige utforminger av forholdet mellom 

spillrommet, scenen, og rommet gir ulike muligheter og begrensninger.  

I tillegg vil samspillet mellom scenografien på scenen og rommet publikum befinner seg i, 

være del av det uttrykket som iscenesetteren må vurdere, og som forestillingsanalysen derfor 
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ser på.  Rommets og bygningens uttrykk er del av det visuelle helhetsuttrykket, og hvor man 

velger å spille en forestilling kan være del av hele forestillingskonseptet: utendørsteater, 

oppsetninger i andre type bygg slik som en fabrikkhall eller en kirke, o.l. er eksempler der 

rommet ofte er valgt for å være del av forestillingen, selv om man har en definert scene 

innenfor dette rommet. 

Det visuelle uttrykket kan sees fra to synsvinkler, en distinksjon den svenske teaterforskeren 

Ingvar Holm fremsatte. 39 Den kan sees som rettet mot skuespillerne, eller mot publikum.  

Tanken bak å rette det sceniske uttrykket mot skuespillerne, er å gi dem et rom som gjør at de 

kan oppfylle rollen sin eller de krav til dem og til rollen som forestillingen stiller. Man lager 

det sceniske uttrykket som gjør at skuespilleren lettest mulig kan leve seg inn i rollen og slik 

kan formidle dette videre til publikum. 40 

Den andre måten å se på scenografien på, er at den skal påvirke publikum. Nå vil i stor grad 

det som påvirker skuespilleren også påvirker publikum, men fokuset er likevel noe annet. En 

scenografi som illustrerer og illuderer stedet der spillet foregår, er et eksempel på at 

scenografien retter seg mot publikum. Kulisser malt for å gi en illusjon av at man er et annet 

sted —  en skog, en spisestue, eller hvor det nå er handlingen i skuespillet finner sted — er 

typiske eksempler. 41 

Henvendelsen til publikum trenger ikke bare å være illustrerende, men kan også brukes for å 

frembringe en følelse eller opplevelse hos publikum. Stiliserte og symbolske 

scenografiutforminger har dette formålet: å frembringe en følelse hos publikum og være med 

på å tolke forestillingen de ser. 42 

Samtidig er er verdt å huske at scenografien ikke er entydig og tjener ikke bare ett formål. 

Det visuelle uttrykket som lar skuespilleren føle seg liten, vil også kunne gi den samme 

følelsen til publikum, og en lyssetting som skal illustrere natt vil også fremkalle en 

emosjonell respons. 43  

Eigtvet holder frem at det viktigste forholdet for scenografien og rommet i en fremføring, er 

menneskekroppen. 44 Dimensjonene i rommet og på en scene, vil bli oppfattet i forhold til de 

menneskene som befinner seg der. Derfor er det, i Eigtvets ord, «et grundlæggende og vældig 

stort betydningspotantiale i relasjonene mellem kroppen og den visuelle konstruktion, der 

omgiver personene.»45  
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Aktørenes handlinger i rommet er en del av det samspillet som gjør sceneriet til et sett 

kommunikasjonsmidler som kan analyseres og undersøkes i en forestillingsanalyse 46 og 

Eigtvet plasserer aktørene inn i det visuelle uttrykket. 

Jeg tar for meg hvordan aktørenes spill kan påvirke og gi mening til scenografiske, eller 

arkitektoniske, elementer senere i oppgaven, under Fokus lenger ned på siden. 

2.5.3 Kostyme og rekvisitter 
Klær: 

Kostymer brukes i teater ikke bare for å illustrere en tidsperiode, men er også del av 

forestillingens generelle stil.  Klærne gjør imidlertid mer enn å bare angi stil, de kan også 

brukes til å angi karakterens rolle, og sosial status. «When a costumed actor appears onstage, 

it is often ery difficult to tell where the costume leaves off and the actor begins.» 47  skriver 

Aoife Monks, lærer i Theater Studies. Kostymene er del av rollen og kan ikke skilles fra 

skuespilleren, men tvert om gjør den sceniske kroppen mulig. 48 

I tillegg til å være aktørens visuelle fremtoningen på scenen, påvirker klærne aktørenes 

bevegelser. Noen klær vil gjøre bevegelsene større og tydeligere. For eksempel kan en kappe 

gjøre en armbevegelse større eller tydeligere ved at stoffet beveger seg sammen med armen. 

Noen typer klær vil også kunne gi inntrykk av at aktøren er større, eller mindre, enn hun 

faktisk er. 
Rekvisitter: 

Rekvisitter kan også brukes til å signalisere karakters status og rolle. Eksempel på dette kan 

være at en konge holder et septer. Slik bruk av rekvisitter vil gjøre rekvisittene til attributter 

for karakteren. 

Rekvisittene kan også settes i spill slik at de får en betydning i handlingen. 49 Dette skjer enten 

ved interaksjon med en aktør, eller ved plassering på scenen. Det vil si at rekvisittene får 

fokus. 

2.5.4 Fokus og plassering av aktører 
Aktørenes bevegelse og posisjoner i forhold til hverandre og til scene og rom, er et av de 

viktige virkemidlene for å formidle forestillingens budskap. ‘Budskap’ er her forstått ganske 

løst: i teatersammenheng kan ønsket om å underholde være nok. Plassering brukes for å få 

frem karakterenes forhold til hverandre og til å formidle emosjon og undertekst ved å trekke 

publikums blikk og oppmerksomhet dit man ønsker. Dette omtales som at man gir og tar 

fokus. 
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Fokus er et viktig virkemiddel for å kunne konstituere mening. Måten en ting eller aktør 

behandles på, er det som gir dem mening 50 og skaper forestillingens virkelighet. Å gi tingen 

fokus er første skritt i den prosessen: ved å gi fokus, gir man signifikans, og derfra vil mening 

konstitueres i spill. 

Det er noen metoder man kan bruke for å styre publikums fokus. De to mest effektive, er 

1)bevegelse og 2)aktørenes plassering på scenen. Når fler enn én aktør er på scenen, handler 

det om å gjøre den man vil rette oppmerksomheten mot så synlig som mulig. Kontraster er 

her viktig: det som skiller seg ut trekker mer oppmerksomhet enn det som smelter sammen i 

mengden.  

Bevegelse trekker som regel mer oppmerksomhet enn stillstand 51. På en scene der alle unntatt 

én aktør beveger seg, vil den ene riktignok skille seg ut, men kan likevel forsvinne i de andres 

bevegelser. Om alle står stille mens én beveger seg, er det lett å få øye på den ene. Vi legger 

merke til bevegelse.  

Hvor aktøren står i forhold til de andre aktørene vil også påvirke hvor synlig hun er, og derfor 

spiller plasseringen en viktig rolle. 

En vanlig scene kan deles inn i ni områder, som så kan brukes for å få oversikt over hvor 

aktørene står og hvor de beveger seg  på scenen. 

	

	
Høyre	bak	
(HB)	

	
Midt	bak	
(MB)	

	
Venstre	bak	

(VB)	
	

Høyre	senter	
(HS)	

	
Scenes	senter	

(S)	

	
Vestre	senter	

(VS)	
	

Høyre	foran	
(HF)	

	
Midt	foran	
(MF)	

	
Vestre	foran	

(VF)	
Illustrasjon 1 
	

Foran på scenen er området nærmest publikum, og høyre og venstre regnes sett fra scene til 

sal. Denne formen for inndeling brukes som et verktøy for å vurdere aktørenes plassering på 

scenen i spill. Noen tillegger de forskjellige delene bestemte betydninger eller valører som 

kan brukes for å fortelle fremførelsens historie52, andre ikke. 53  

Plasseringer foran og mot midten av scenen trekker som regel til seg mer oppmerksomhet 

enn plasseringer lenger bak og ut mot sidene. I tillegg kan en aktør få mer oppmerksomhet 
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ved å bruke forskjellige nivåer, enten ved at man sitter, ligger eller står, eller ved at deler av 

scenen er høyere enn andre eller man står på noe (f.eks. en stol).   

 En vanlig metode for å skape fokus, er triangulering. Triangulering er når tre aktører, eller 

grupper med aktører, er plassert i en trekantformasjon med to på sidene og en i midten enten 

foran eller bak på scenen (f.eks. HS—MB—VS, eller HS—MF—VS). Oppmerksomheten vil 

trekkes til den som står i midten, enten de andre står lengre foran eller bak på scenen. 54 

Aktørenes retning på scenen, har også betydning for fokus. Det er sjeldent en aktør står med 

ryggen til publikum på scenen, selv om denne posisjonen av den grunn kan være svært 

virkningsfull. Det er fordi å vende seg fra publikum blir ansett for en svakere posisjon, og 

kalles ofte lukkede. 55 Jo mer en aktør er vendt mot publikum jo mer åpen anses posisjonen å 

være. Spillet mellom åpne og lukkede posisjoner, er med på å styre publikums 

oppmerksomhet. 

En tredje metoden for å lede fokus, er gjennom blikket. Direkte blikkkontakt trekker fokus 

mot aktøren, men blikk kan også brukes for å rette oppmerksomheten mot et objekt eller et 

sted i rommet: vi ser på det andre ser på. 56  

Alle metodene og virkemidlene for å styre publikums oppmerksomhet virker sammen slik at 

det sjeldent er kun én ting som avgjør hvor fokus ligger. Plasseringen av aktørene og 

koreografien av bevegelsene deres i tillegg del av fremføringens det visuelle uttrykk, og det 

er også ved bevegelse at den vitale delen av fremføringen 57 kommer til: handlinger. 

	
2.5.5 Aktørens virkemidler 
Det er en glidende overgang mellom iscenesetterens og aktørens virkemidler, men jeg har 

valgt å kategorisere bruken av stemme og kropp under det siste, da disse ikke kan skilles fra 

aktøren.  

2.5.6 Stemme 
Stemmen og stemmens klang, sier Eigtved, er «den lydlige repræsentation af selve 

kroppen.»58 Stemmen er en del av kroppen og henviser til aktøren selv, mens ordene viser til 

ting i verden rundt oss. Stemmen blir så skuespillerens instrument på samme måte som den er 

sangerens.  

Stemmepedagogen Cliffoord Turner skiller mellom stemme og tale, et skille det kan være 

nyttig å være oppmerksom på. Stemme, sier han, er instinktiv mens tale er en tillært ferdighet 
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eller vane. 59 Han sammenlikner et skuespills tekst med notene til et musikkstykke. Stemmen 

er instrumentet, bokstavene angir de bevegelsene taleorganet må gjøre for å forme ordene. 60  

Stemmen omfatter tone og tonens kvaltet 61. Tone er her forstått som kvaliteten i stemmen, og 

ikke som sang. Kvalitet angir om stemmen er rund, flat, myk, knirkete osv.  Ved å skille 

mellom stemme, og tale, er det mulig å skille mellom kvaliteten i stemmens lyd og kvaliteten 

i uttalen, artikulasjonen. 62 Kvaliteten i stemmen kan være god og uttalen dårlig, og omvendt. 

Aktøren har dermed to forskjellige redskaper som jobber sammen når hun snakker eller 

synger: tonen, hvis klang avgjøres av pustens styrke sammen med motstanden i 

stemmebåndene, og av formen og størrelsen hun klarer å gi resonanskassen, og artikulasjon, 

hvis tydelighet avhenger av hvor godt trent lepper og tunge er til å forme lydene som utgjør 

ordene.63 

Dette er grunnlaget for stemmebruk i en performativ setting. Selv om en aktør kan bruke bare 

stemmen ved å frembringe ordløse lyder slik som hyl, latter, gråt, nynning, osv, vil jeg her 

konsentrere meg om formidlingen av ord. Aktøren vil kunne spille på både tonen, enten ved å 

variere kvaliteten i stemmen eller ved å legge på sang, og på artikulasjon, ved å snakke 

tydelig eller sluke ord, osv. For skuespilleren er det en del av karakterarbeidet, men andre 

aktører vil bruke disse variablene for annen teksttolkning, som å fortelle en historie. 

Den 20. mai 2015 var jeg tilstede under forestillingen  Pas De Deux — En konsert av 

fortellinger på Fortellerfestivalen i Oslo. Den franske fortelleren Abbi Patrix opptrådte 

sammen med perkusjonisten Linda Edsjö, og forestillingen bestod av et samspill mellom 

forteller og musiker der både musikken og ordene var med på å fortelle historiene. I denne 

forestillingen vekslet Abbi Patrix nærmest umerkelig mellom tale og sang.  Dagen etter holdt 

de to en Masterclass der de jobbet med fortellere foran et publikum. En av de tingene de 

jobbet med, var at fortelleren skulle kunne ta opp en note i talestemmen slik at den kunne 

ligge i pitch med et instrument, og at fortelleren med litt trening kunne finne punkter der hun 

gikk over til sang og tilbake, uten at det var et klart brudd eller skifte mellom de to måtene å 

bruke stemmen på. Det var ikke det samme som å messe eller resitere, men en måte å synge 

mens man snakket. 

Dette er en måte en aktør kan bruke stemme som virkemiddel. Mer vanlig er det å forandre 

stemmen fra hvordan man bruker den til vanlig, både for å bli hørt over større avstander og 

for å henlede oppmerksomheten til visse ord eller setninger. Man kan forandre stemmen ved 

å variere volum og ved å legge tonehøyden opp eller ned fra det normale stemmeleiet. En 
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skuespiller kan slik  forandre kvaliteten i stemme så den høres hes ut, eller gammel, spinkel, 

fyldig, varm, osv. 

I tillegg til stemme kommer talen, hvor ikke bare artikulasjonen spiller inn, men også 

taletempo: bruk av rytme og variasjon i tempo for å fremheve viktige ord og la mindre 

viktige komme i bakgrunnen. Variasjon i tempo kan formidle emosjoner: en rask tale vil 

kunne formidle hast og nervøsitet, men kan også inneholde et driv og en energi. Et sakte 

tempo vil kunne understreke at det som sies er viktig, eller at det er noe en karakter synes det 

er vanskelig å snakke om. Pauser kan gi ordene tyngde. I tillegg vil tempo brukes for å bring 

karakteren til liv. 64 

Måten alle disse elementene spiller sammen på gir det endelige uttrykket for aktøren når hun 

opptrer. 

2.5.7 Kropp 
Som sett over, er stemmen aktørens instrument for å uttrykke lyd og ord. På samme måten er 

kroppen aktørens instrument for å uttrykke følelser, emosjoner, handlinger, og det som ikke 

blir sagt, og det som kalles undertekst. Kroppen kan brukes for illustrerende og 

meningsbærende gester -- tydeligst kan hende i tegnspråk -- og for å karakterisere en rolle og 

vise forholdene mellom aktørene på en scene. 

I en scenisk fremførelse er aktørenes kropper del av det visuelle uttrykket. Aktøren i spill er, 

som Egitved sier, kropp i rom. 65  Kroppens utseende og form, det vil si høyde, kjønn, og så 

videre, har aktøren begrenset kontroll over; det er kroppens bevegelser jeg skal konsentrere 

meg om her. 

For en skuespiller, er det å finne rollens bevegelsesmønster en del av arbeidet med å finne 

karakteren. Mye av tolkningen av rollen uttrykkes i måten aktøren går på eller ellers beveger 

seg. Måten man gjør bevegelsen på kan signalisere sinne, sorg, glede, og en rekke andre 

emosjoner. Den vil også kunne signalisere aktørenes holdning til hverandre, eller kanskje 

riktigere, karakterens holdning til hverandre. To fiender vil nærme seg hverandre på en annen 

måte enn to som elsker hverandre, for å bruke et enkelt eksempel. 

Kvaliteten i bevegelsen er derfor en stor del av aktørens virkemidler. For en danser er 

bevegelse hele uttrykket: ikke bare trinn, posisjoner, og gester, men også kvaliteten i 

bevegelsen mellom posisjonen. 

Fordi bevegelse uttrykker seg uten ord, kan det være vanskelig både å beskrive og å tolke 

bevegelser. Men det er utviklet systemer for å kunne beskrive og tolke bevegelser. Ett system 

er utarbeidet av den ungarske koreografen og danseren Rudolf Laban (1879 — 1958). 
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Laban utviklet et system for notering av bevegelse som kalles Labanotation. Labanotation 

brukes mye for å notere ned og bevare koreografier 66, og systemet består av en rekke staver 

med forskjellige tegn som angir hvilke deler av kroppen som beveger seg, hvilken retning, og 

hvor lang tid bevegelsen tar. Noteringen kan gjøres på et svært detaljert nivå, ned til 

fingerbevegelser, og gjør det mulig å notere ned bevegelser svært nøyaktig og detaljert. 67 En 

som har lært systemet, kan lese av en dans fra stavene, ikke ulikt slik en musiker kan lese et 

musikkstykke fra noter. 

Viktigst for denne oppgaven er ikke selve noteringsystemet, men den metode for analyse av 

bevegelser som er blitt utviklet fra Labans metoder. Den metoden jeg har sett på, kalles 

Laban Movement Analysis (LMA), og brukes ikke bare for dans, men for å kunne analysere 

bevegelser generelt. Teorien er omfattende, jeg kommer derfor bare til å hente ut deler av 

kategoriseringene som bakgrunn for å kunne si noe om kroppsspråk og bevegelse og vil 

under gi en kort forklaring av det jeg forstår som de viktigste termene og begrepene.  

2.5.8 Laban bevegelsesanalyse (LMA) 
 LMA opererer med fire grunnleggende kategorier. Jeg har oversatt begrepene til norsk men 

gir den engelske termen i parentes for referanse. 

	
• Kropp	(Body)	handler	om	forholdet	mellom	kroppsdelene	og	om	kroppens	

strukturelle	og	fysiske	karakterer.		Kropp	skiller	mellom		kroppsdeler,	beskriver	
forholdet	mellom	dem,	identifiserer	hvor	i	kroppen	bevegelsen	starter,	og	
beskriver	fraseringen	av	bevegelser,	det	vil	si	sammensetningen	av	mindre	
bevegelser	som	utgjør	en	meningsfull	enhet.	Man	identifiserer	også	om	
bevegelsene	er	samtidige	eller	etter	hverandre.68			
Kategorien	tar	med	andre	ord	for	seg	koordinasjonen	mellom	kroppsdeler	i	
bevegelse,	og	identifiserer	også	hvor	man	begynner	bevegelsen.	Den	opererer	
med	noen	basiselementer,	slik	som	bøying,	strekking	og	vridning,	men	også	
åpnende	og	lukkende	bevegelser.	Åpne	bevegelser	er	når	man	strekker	lemmene	
(armer	og	bein)	vekk	fra	kroppens	kjerne	eller	sentrum,	mens	lukkede	
bevegelser	samler	eller	bøyer	lemmene	mot	kroppens	sentrum.69		

	
• Rom	(Space)	beskriver	romlige	forhold	og	retninger:	avstander,	steder,	veier,	

retning	for	bevegelsen,	forhold	mellom	aktør	og	objekter	eller	personer,	osv.	
LMA	opererer	med	en	kinesfære,	et	personlig	rom	rundt	kroppen,	og	bevegelsene	
kan	beskrives	i	forhold	til	denne.	Dette	rommet	beskrives	gjennom	forskjellige	
geometriske	figurere,	slik	som	en	kube	eller	kule,	og	kantene	gir	en	strukturering	
av	rommet.	

	
• Form	(Shape)	beskiver	hvordan	kroppen	kan	forandre	form,	og	kroppsdelenes	

relasjon	til	hverandre.	Form	er	også	en	dynamisk	prosess;	en	utvendig	
forandring	i	form	avslører	den	indre	holdningen 70,	og	beskriver	også	bevegelser	
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der	man	former	den	ytre	verden	—	byggingen	av	sandslott	er	gitt	som	et	
eksempel	på	det	siste.71	

	
• Energi	(Effort)	er	kanhende	den	viktigste	kategorien	for	oppgaven.	Energi	har	

med	kvaliteten	i	bevegelsene	å	gjøre	og	artikulerer	og	beskriver	de	dynamiske	
forandringene	i	bevegelsens	uttrykk.	Faktorene	vekt,	retning,	tid	og	flyt	brukes	
for	å	beskrive	forskjellige	tilstander	og	kvaliteter,	og	hver	kan	beskrives	av	to	
motsatte	tendenser	som	fungerer	på	en	skala	mellom	hver	motpol.	
⁃ Vekt	(Weight	effort)	beskriver	forholdet	til	tyngdekraften,	men	handler	

også	muskelspenning.	Vekten	kan	være	sterk/tung	eller	svak/lett.	
⁃ Retning	(Space	effort)	beskriver	aktørens	fokus	eller	oppmerksomhet	i	

bevegelsen.	Retningen	kan	være	direkte	eller	indirekte/fleksibel.	
⁃ Tid	(time)	handler	om	tempo	og	forandringer	i	tempo.	Tiden	kan	være	

bibeholdt	eller	rask/plutselig.	
⁃ Flyt	(Flow)	beskriver	hvordan	bevegelsen	skifter	gjennom	kroppen,	og	

om	bevegelsen	er	jevn	eller	hakkete.	Flyten	kan	være	fri	eller	
bundet/kontrollert.		

Energifaktorene opptrer gjerne i kombinasjon med hverandre, og kalles da tilstander (states) 

eller drives, alt ettersom hvor mange faktorer som opptrer sammen. 72 
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3 Liturgisk teologi. 
	

Noen viktige termer. 

Det er noen termer som jeg kommer til å bruke under som kan trenge en forklaring. 

Celebrant er den presten som forretter nattverden i en gudstjeneste. 

Eukaristi kommer fra det greske ordet for «takk» eller «takknemlighet»73 og er ett av 

navnene på nattverden. 

Ordo brukes både om rekkefølgen og innholdet i de liturgiske ledd et kirkesamfunn forholder 

seg til, f.eks. Den norske kirkes ordo, men innen den liturgiske teologien handler ordo gjerne 

om en mer grunnleggende struktur eller form. Dom Gregory Dix har i særlig grad påvirket 

forståelsen av ordo som liturgien form eller struktur gjennom verket The Shape of the Liturgy 

(1945). 74 

	
3.1 Gudstjenesten. 
Jeg vil i denne delen av oppgaven se på tre spørsmål som kan stilles om gudstjenesten eller 

liturgien: 1) Hva er gudstjeneste eller liturgi? 2) Hvordan virker liturgien? Hva er strukturen 

som skaper mening? 3) Hva gjør liturgien? Hva er dens mål?  

Jeg kommer særlig til å benytte meg av McCall, Lathrop, og Schmemann for å søke å besvare 

disse spørsmålene, selv om ikke alle brukes i like stor grad til å se på alle punktene.  

McCall kommer til å få relativt stor plass, da hans arbeid med liturgien som performance har 

særlig relevanse for oppgaven. Det første spørsmålet er det særlig hans arbeid jeg vil bygge 

på («Enactment — liturgien som anamnese»). Lathrop vil trekkes frem når jeg kommer til 

spørsmålet om den meningsskapende strukturen («Tingenes ordo — liturgien som 

juxtaposition»), mens Schmemann  vil komme i tale først og fremst under spørsmålet om 

liturgiens mål («Anafora — liturgien som oppstigning»). Av plasshensyn vil jeg stor sett 

begrense meg til å trekke fram et poeng fra hver av dem. 

3.1.1 Gudstjeneste eller liturgi? 
Jeg  følger i store deler av oppgaven den norske, lutherske tradisjonen ved å bruke ordet 

gudstjeneste, men i denne delen kommer jeg hovedsaklig til å bruke ordet liturgi. På norsk 

brukes ofte ‘liturgi’ mer spesifikt om de fastlagte tekster og handlinger som skjer i 

gudstjenester og kirkelige handlinger. Gudstjenesteboken snakker for eksempel om liturgiske 
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tekster, liturgisk ledd, liturgiske farger og så videre. 75 Liturgi brukes med andre ord ofte om 

de rituelle handlingene man gjør i gudstjenesten.  

I faglitteraturen jeg har brukt, brukes derimot liturgi i stor grad om selve gudstjenesten, noe 

jeg i det følgende også kommer til å gjøre. Dette er tydelig hos for eksempel Schmemann, 

som tilhører en tradisjon der man ikke snakker om gudstjenesten men om liturgien, på samme 

måte som man i katolsk tradisjon snakker om messen. Liturgi brukt for å omtale hele den 

kristne samlingen og tilbedelsen, er likevel ikke begrenset til ortodoks tradisjon. Lathrop gir 

følgende korte forklaring om ordet: «the ancient name of the assembly for worship and its 

actions.»76 

‘Liturgi’  kommer fra det greske ordet leitourgia, som blant annet betyr offentlig tjeneste. 

Min greske ordbook oppgir  «service of a formal or public type»77 som den første 

betydningen, gjerne knyttet til kult. I kristen bruk ble ordet etterhvert begrenset til å omtale 

tjeneste for Gud, og ble knyttet først og fremst til tilbedelsen, og spesielt til eukaristien, 

nattverden. 78 Jeg kommer til å si mer om nattverden lengre ned. 

Veiteberg går dypere inn i emytologien og viser til at leitourgia består av ordene «laos», folk, 

og «ergon», arbeid eller tjeneste, og at ordet slik betyr «folkets arbeid» 79  

Både Schmemann, Lathorp og McCall knytter an til denne opprinnelige betydningen av 

liturgi, og det er spesielt betydingen av liturgi som felles handling de legger vekt på, om enn 

delvis på ulik måte. Som sett over, knytter Lathrop liturgi til både til den tilbedende 

forsamlingen og dens handlinger. Schmemann, selv om han ikke gir noen definisjon av liturgi 

i det verket jeg hovedsakelig har brukt, legger vekt på at menighet og forrettende prest er 

avhengige av hverandre i liturgien: 

«Any	serious	study	of	the	eucharistic	ordo	cannot	but	convince	us	that	this	ordo	is	
entirely,	from	beginning	to	end,	constructed	on	the	principle	of	correlation—the	mutual	
dependence	of	the	celebrant	of	the	service	and	the	people.	One	may	even	more	precisely	
define	this	bond	as	a	co-serving	or	concelebration	(…).»	 80	
For både Schmemann og Lathrop er samlingen for å delta i de felles handlingene, liturgien, 

det som konstituerer en kirke. 81 Teologen McCall bruker ikke is så stor grad ordet ‘kirke’, 

men han trekker frem som et av liturgiens første karakteristikker, at den er en samling, og en 

offentlig hendelse: «liturgy is a gathered, public event.» 82  

Fra dette kan vi si at det første premisset for å forstå gudstjenesten, er at den er en felles, 

offentlig handling. Den norske kirke, gjennom det som er uttrykt i Gudstjenesteboken, legger 

seg opp mot en slik forståelse av gudstjenesten: «Hva gudstjeneste er, kan sammenfattes i 
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de fire ordene sammen for Guds ansikt.»83 I tillegg legges det også vekt på at gudstjenesten 

er en fellesskapshanding og snakker om et gudstjenestefeirende vi.84 

Dette i seg selv, er likevel ikke nok. I det følgene vil jeg gå litt nærmere inn på McCalls 

forståelse og definisjon av liturgi. I Do This. Liturgy as Performance, er den største delen av 

verket viet til utarbeidelsen av en definisjon av liturgi som plasserer den innenfor 

gruppebetegnelsen performance, som vi over så favner over en rekke forskjellige typer 

hendelser (12), men som også skiller den fra andre typer performance. 
3.1.2 Enactment — liturgien som anamnese. 

McCall bruker Aristoteles definisjon av tragedien 85 som mal for sin definisjon av liturgien og 

henter elementer fra forskjellige performanceteorier. Jeg skal ikke gjenta hele hans 

argumentasjon, som opptar største delen av boken hans, her, men jeg vil gi en kort oversikt 

før jeg gå inn på definisjonen hans. 

McCall begynner med å se på hvordan liturgien har blitt forstått eller tolket dramatisk 

gjennom historien. Det antikke teateret forsvant fra Europa i overgangen til middelalderen. 

Teater dukket opp igjen med mysteriespillene rundt år 1000. 86 McCall tar tak i utviklingen av 

de liturgiske spillene, og peker på hvordan disse speiler eller kommenterer elementer fra 

messen 87 frem til renessansen, hvor dramaet rev seg løs fra en liturgisk og kirkelig kontekst. 88 

Etter han på denne måten har vist en forbindelse mellom teateret og liturgien, går han så over 

til å se på forskjellige performanceteorier, og diskuterer hvordan de kan kaste lys over 

liturgien som performance — og hvilke problemer det medfører.  

Til tross for at han ser liturgien som en form for performance, er McCall også opptatt av at en 

definisjon av liturgien også må ha med det som skiller den fra andre former for performance. 

Dette tar han så med seg når han bruker Aristoteles for å komme til en definisjon som han 

mener kan brukes. 
«Liturgy	is	the	anamnesis	of	the	act	of	the	Triune	God,	using	symbolic	means,	to	

enact	that	Trinity	in	the	lives	of	the	enactors,	transforming	them	through	faith	into	the	
church.	Liturgy	is	composed	of	seven	structural	parts	that	are	arranged	causally,	each	
being	the	form	of	the	previous	and	the	matter	of	the	next.	These	parts	are	time/space,	
matter,	gesture,	word,	faith,	church,	and	sacrament.» 89	
Liturgien blir i denne definisjonen anamnesen av den treenige Guds gjerninger, oppnådd 

gjennom å spille ut denne treenigheten i aktørenes liv ved bruk av symboler, og gjennom tro 

forvandler den dem til kirke. 
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Der Aristoteles ser mimesiss, etterlikning,  av handlinger som tragediens objekt, setter 

McCall anamnesen som liturgiens. Anamnese forklarer Gudstjenesteboka som påminnelse og 

ihukommelse90, men ordet innebærer mer enn bare det å huske. 

Anamnese betegner en handling der den eller det som blir husket, blir gjort tilstedeværende, 

brakt inn i det som er her og nå.91 McCall går til talehandlingsteorien for å forklare hvordan. 

Ett av hovedbegrepene gjennom McCalls bok, er «enactment». Dette begrepet er vanskelig å 

oversette til norsk fordi det både omfatter det å spille eller bli spilt ut, men også å gjøre 

gjeldende; å gi lovs kraft eller bestemme ved lov. 92 Selv om McCalls bruk ligger nærmest det 

å spille ut, bruker han enact fremfor performance for å kunne distansere seg fra teateret. 

Sentralt for forståelsen av liturgien som enactment, ligger forståelsen av liturgiens ord som 

talehandlinger. Det er ikke bare gester og bevegelser, slik som prosesjoner, som er liturgiske 

handlinger, men ordene må også forstås som handlinger. 93  Liturgien blir ikke bare spilt ut, 

men får en realitet gjennom spillet. 

Enactment gir liturgien et sted, her og nå, og et materiale: gester, ord og ting. Det at liturgien 

må fremføres på et sted, og til en tid, gjør både at den, som annen fremføring, er flyktig, og 

bare finnes i konkret utførelse. 94 
«Enactment	(as	manner),	that	is,	far	from	being	peripheral	to	liturgy,	is	of	its	very	

essence.	It	accounts	for	the	relationship	between	the	repeatable,	intentional,	named	act	of	
the	liturgy	and	that	act’s		realization	in	the	unrepeatable,	actual	present	of	the	
worshipers.	It	is	the	way	in	which	gesture,	word,	and	material	presence	are	brought	into	
relationship,	are	‘thrown	together’	(symbolain).»95	
Måten McCall snakker om enactment og anamnese på, er, slik jeg forstår det, ganske likt 

hvordan Schmemann snakker om symbol. For Schmemann har symbolet del i det det skal 

fremstille, og er ikke en illustrasjon, men en manifestasjon. Ikonet blir eksempel på dette, for 

ikonet manifesterer det det avbilder, og er både kommunion og nærvær. 96 

3.1.3 Tingenes ordo — liturgien som juxtaposision.  
Symbol er hos McCall middelet for å fremføre (enact) liturgien, forstått som gester og materie 

formet som ord. 97  Disse får sin betydning i og gjennom handlingen, gjennom konteksten de 

settes i, og denne konteksten skapes i samspillet mellom dem; hver for seg kan de ikke 

konstituere den sakramentale fremstilingen. 98 Utenfor denne, har de  ikke betydning: 

«The	words	and	gestures,	as	well	as	material	things	themselves,	have	no	meaning	
outside	their	meaning	in	the	symbolic	relationship	by	which	they	become	the	form	of	the	
act	of	worship.»99	
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Her er McCall på delvis på linje med Eigtved, 100 men ikke med Lathrop, som mener at 

nettopp de betydningene tingene har før de handles med, spiller inn i betydningen tingene får 

i liturgien: 

«Before	being	set	out	in	the	assembly,	before	its	use	in	the	ordo,	bread	has	both	
utilitarian	value	and	symbolic	meaning.	(…)	It	is	these	prior	meanings	that	the	ordo	
uses.»101	
Sannheten, om noe slik finnes i denne sammenheng, ligger nok i hvilket perspektiv man tar. 

Sett fra et performativt perspektiv, er det først i spill, i bruk, at ord, handlinger og objekter får 

mening, fordi disse tingenes mening konstitueres gjennom aktørenes handling. (Se også s. 

18.) Men ved å kun fokusere på hvordan mening oppstår i spill, enten det er et skuespill eller 

det å spille ut (enactmet) liturgien, er det lett å glemme at mening også oppstår i en 

akkumulativ prosess, og at konteksten styrer de assosiasjonene vi knytter til både ting, ord og 

handlinger. 

For å ta alteret som et eksempel. Alteret er et bord, men bordet blir et alter gjennom 

plasseringen og tingene som settes på det: det er et bord som står sentralt plassert i en kirke, 

og det står et kors på det. Oftest har det også lys og en duk, men kun et bord med kors, 

plassert i et lokale for gudstjeneste, vil kunne bli identifisert som et alter før noe annet har 

skjedd.  

Lathrop kaller dette spillet for juxtaposition. Juxtapose  kan oversettes med å sidestille eller å 

sammenstille, 102  og juxtaposition  beskriver det at man setter en ting ved siden av en annen 

ting, og på denne måten skaper mening. Han skriver: 
«The	Sunday	meeting	of	Christians,	(…),	has	focused	around	certain	things:	(…).	

These	things	are	not	static,	but	take	on	meaning	in	action	as	they	are	used,	especially	as	
they	are	intentionally	juxtaposed.»103	
Lathrop setter her opp sammenstilling som en spesifikk måte som ting settes i spill på, og ser 

dette som det grunnleggende mønsteret, ordo, i den kristne gudstjenesten,104 og den 

grunnleggende måten mening skapes i liturgien. Denne formen for sammenstilling er 

karakterisert av blanding av brudd og kontinuitet: «the old is maintained,; yet by means of 

juxtaposition and metaphor, the old is made to speak the new.» 105  Lathrop motsier ikke at 

mening oppstår når tingene, som han definerer svært vidt, sammenstilles og slik settes i spill, 

men han legger her vekt på at dette spillet i stor grad oppstår mellom den gamle meningen og 

den nye. Tingene er slik ikke uten mening før de tas i bruk, men får ny mening i bruk, 

samtidig som de ikke mister den gamle. 
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For å komme tilbake til alteret: alteret er fremdeles et bord, en dagligdags ting med sine 

spesifikke konnotasjoner, men ved å sette et kors, som bærer med seg sine konnotasjoner, på 

bordet, får bordet en ny mening som alter, men slutter likevel ikke med å også være et bord.  

Stedet i seg selv vil kunne være kontekst nok til å gjøre et bord til et alter: utformingen og 

plassering av alterbordet er i de fleste kirkerom nok til at det vil identifiseres som et alter. 

Slik vil et avdekket alter, f.eks. på Langfredag, fremdeles oppfattes som et alter, også om det 

ikke er i bruk eller sammenstilles med de vanlige symbolene. Alteret får ikke bare mening i 

den aktuelle gudstjenesten som skjer her og nå, men har også fått mening fra tidligere 

handlinger: den rekken av tidligere gudstjenester og riter som utgjør en tradisjon. Disse 

tidligere handlingene er det som lader rom og inventar med en mening forut for den 

gudstjenesten som skjer her og nå. 
3.1.4 Anafora — liturgien som oppstigning. 
Anafora kommer fra det greske verbet anafero som ifølge BDAG har betydingen å bevege 

noe fra en lavere posisjon til en høyere; å løfte opp eller lede opp, men også å rekke over noe, 

og å rekke noe opp som offer. 106 Anafora er i ortodoks tradisjon navnet på 

nattverdsbønnen, 107 og Schmemann benevner den som «that chief part of the liturgy», 108 

Tross dette, er Schmemann nøye på å understreke at hele den guddommelig liturgien (den 

ortodokse «høymessen») er en rite; den henger sammen og kan ikke deles opp. Det er 

helheten som gir meningen til det som skjer i liturgien, og hele liturgien er den kontekst 

eukaristien må forstås i: 109 
«It	is	chief	because	in	it	the	entire	liturgy	finds	its	fulfilment,	everything	that	it	

witness	to,	that	it	manifests,	to	which	it	leads	and	ascends.» 110	
Anaforaen er dermed ett av stedene der Schmemann finner kjernen i liturgien. Jeg skal her 

bare ta tak i ett av aspektene han trekker frem, og det henger sammen med betydningen av 

anafero som jeg nevnte over: å løfte opp.  Schmemann beskriver den guddommelige liturgien 

som en kontinuerlig oppadstigning — «continual ascent»111  — som løfter kirken opp i 

himmelen og lar forsamlingen som er kirken, oppleve gleden som ligger  i åpenbaringen av 

guddommen.  

«‘Standing	in	the	temple	of	thy	glory,	we	think	we	are	in	heaven.’	These	words	are	
not	pious	rhetoric,	for	they	express	the	very	essence,	the	very	purpose	both	of	the	Church	
and	of	her	worship	as	above	all	precisely	a	liturgy,	an	action	(εργον),	in	which	the	essence	
of	what	is	taking	place	is	simultaneously	revealed	and	fulfilled.»	 112	
Schmemann ser her liturgien som en oppstinging, eller kanskje mer presist en bevegelse av 

kirken fra en lavere posisjon til en høyere. Liturgiens mål blir denne oppløftingen til 
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opplevelsen av himmelen og det hellige. Tidligere i samme verk skriver Schmemann at det 

hellige ikke kan forklares, samtidig som han ser opplevelsen av det hellige som grunnlaget 

for all religion. 113 I  liturgien blir ikke det hellige forklart, men det blir åpenbart gjennom å 

oppleves: «the liturgy alone is able to transmit it and teach it.» 114 

Her vender vi tilbake til et punkt der liturgien har likhetstrekk med andre typer fremføring: 

liturgien formidler gjennom opplevelsen, og i en scenisk fremstilling er nettopp opplevelsen 

sentral. 115 

Blant liturgiens oppgaver, det den gjør, er å løfte kirken, forstått som de som er tilstede, opp 

til en opplevelse og åpenbaring av det hellige. McCalls definisjon inkluderer også et mål for 

liturgien som sier noe av det samme i andre ord: 

	«With	scaramental	acts	to	make	anamnesis	of	the	Trinity	in	the	lives	of	the	
worshippers,	transforming	them	through	faith	into	the	church.»116	
McCalls definenisjon er preget av den aristoteliske formen han bruker som mal, og den er 

også lett å vise til, siden den så klart beskriver alle delene McCall mener er viktige å ha med. 

Et av punktene er forvandlingen av aktørene, som vi over så Schechner hadde med i sin 

forståelse av performance. (Se s. 13). Dette er også et punkt McCall henter frem som viktig 

fra Schechner. 117 

McCall bruker et språk preget av den filosofiske tradisjonen, mens Schmemann i større grad 

griper til et språk som ligger nært de liturgiske formuleringene. Jeg har tatt tak i noe av det 

Schmemann sier om anaforaen, men han snakker også om at kirken oppfyller seg selv i 

sakramentene. 118 

Lathrop har heller ikke så klar definisjon på hva liturgien skal oppnå som McCall, men han 

holder frem sammenstillingen, gjerne i polariteter, og når disse får bli stående, kan liturgien 

bli «life-giving sources of the knowlegde of God.»119 Han skiller mellom seremonier og 

liturgi i nettopp dette at seremonien sier én ting, mens liturgien omfavner motsetninger. Disse 

motsetningene brukes for å uttale mysteriet: 
«The	mystery	of	God	is	the	mystery	of	life	conjoined	with	death	for	the	sake	of	life.	

The	name	of	this	mystery	revealed	among	us	is	Jesus	Christ.	The	contraries	of	the	liturgy	
are	for	the	sake	of	speaking	that	mystery.»120	
Felles for alle tre, er at de ser liturgien, gudstjenesten, som sted for en eller annen form for 

møte med Gud, et møte som gjør noe med de som er samlet. 
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3.2 Nattverden 
Jeg vil i denne delen av oppgaven se på nattverdens struktur og trekke frem noen teologiske 

tolkninger av nattverdsliturgien. Jeg kommer spesielt til å ta for meg nattverdsordningen i 

Den norske kirke, og har valgt dette litt snevrere fokuset for at denne delen skal kunne gi en 

ramme og bakgrunn for analysen senere i oppgaven. Jeg kommer til å trekke inn et videre 

perspektiv enn bare DNK, men hovedfokuset og utgangspunktet vil være den 

nattverdsordningen som er beskrevet i Gudstjeneste for Den norske kirke, og den utforming 

denne ordningen har fått i mitt materiale. 

Som sett over, ble benevnelsen liturgi knyttet til nattverdsfeiringen (se s. 25), og Schmemann 

i sin bok om nattverden ser hele gudstjenesten som eukaristisk.121 Han understreker også at 

hele eukaristien, nattverdsbønnen, er én bønn, ikke mange. 122 Det er likevel vanlig, og 

praktisk, å snakke om både gudstjenestens og nattverddelens enkelte ledd for å kunne si noe 

om strukturen. 

3.2.1 Gudstjenestens struktur: nattverdens plass i helheten. 
Gudstjenesten kan deles opp og struktureres på flere måter, alt etter som hva slags detaljnivå 

man skal se på. For hele gudstjenestens del, er det i denne oppgaven mest hensiktsmessig å 

bruke et stort blikk og se nattverden som en av to hoveddelerdeler: Ordets del og Måltidets 

del. Inndelingen er gammel, fra katekumenenes tid: de som var under opplæring og ennå ikke 

hadde blitt døp. Ordets del var åpen, men måltidet, nattverden, var kun for de døpte. Den 

slavisk-bysantinske tradisjonen har beholdt leddet der katekumenene blir sendt ut, selv om 

det nå for det meste er en formalitet. 123 Disse to delene, Ordet og Måltidet, er rammet inn av 

den innledende samlingen og den avsluttende sendelsen. Denne innrammingen er et av 

elementene som gudstjenesten har felles med andre fremføringer (se s.13). Som en overgang 

mellom Ordet og Måltidet kommer forbønnsleddet. 124  

Det er verdt å merke seg at i lutherske og andre protestantiske, tradisjoner har Ordets del vært 

tillagt stor betydning, og i norsk tradisjon kan gudstjenesten bestå av orddelen uten 

måltidsdelen. Det er også vanlig at dåp feires som del av gudstjenesten; Gudstjenesteboken 

legger den mellom samlingen og orddelen. 125 

Enkelt satt opp blir strukturen seende slik ut: 

◆ Samling	
◆ (Dåp	)	
◆ Ordet	
◆ Forbønn	
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◆ Måltidet	
◆ Sendelse		

Nattverden er med andre ord plassert som det nest siste leddet i gudstjenesten, det siste som 

skjer før sendelsen. Det er også verdt å merke seg at sendelsen er et relativt kort ledd, 

bestående av en salme, velsignelse, klokkeslag, utsendelsen og utgangsprosesjon eller 

postludium, og salmen kan være utgangssalme under resesjonen og slik fungere som 

postludium. 126 Overgangen mellom nattverden og sendelsen kan slik være relativt brå og 

oppleves mer som en del av nattverdsleddet enn et eget ledd. 

Nattverden er dermed slik plassert at gudstjenestens forløp kan ses som en oppbygning til 

nattverden, som blir høydepunkt og den siste ‘akten’, for å bruke en analogi fra teateret. Vi 

har også sett over at Schmemann så nattverden som en oppfyllelse av hele liturgien (s. 30). 

Etter den er det ikke annet å gjøre enn å sende forsamlingen ut i verden. 
3.2.2 Nattverdens struktur. 
Som sagt vil jeg konsentrere meg om nattverden slik den feires i DNK. Nattverdens ledd og 

rekkefølgen på dem varierer noe fra kirkesamfunn til kirkesamfunn, men det er ikke plass til 

å gå inn på alle forskjellene i denne oppgaven. Jeg vil først gi en oversikt over nattverdens 

deler, og så gå noe inn på de forskjellige leddene. Jeg vil vie mest plass til offertoriet og 

verba, innstiftelsesordene, siden det er disse leddene jeg ser på i analysen. I gjennomgangen 

av leddene, vil jeg også støtte meg til teologer fra andre konfesjoner enn den lutherske, for å 

utvide perspektivet noe.  

Gudstjenesteboken har fem forskjellige nattverdsbønner man kan velge mellom, nummerert 

fra A-E. 127 Av disse har jeg valgt å ta utgangspunkt i den første, nattverdbønn A, fordi dette 

er alternativet som ble bukt på begge gudstjenestene i mitt materiale. 

Leddene	i	nattverden,	slik	mitt	materiale	er	delt	opp,	er:128	
◆ Offertorie	

⁃ Innsamling	av	offer		
⁃ Salme	
⁃ Frembæring	av	offer	og	nattverdselementene	
⁃ Dekking	av	alter	
⁃ Takkebønn		

◆ Eukaristibønn	(nattverdbønn)	
⁃ Prefasjonsdialog	(innledende	hilsen)	
⁃ Prefasjon	(innledende	lovprisning)	
⁃ Sanctus	(Hellig,	hellig,	hellig)	
⁃ Lovprisning		
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⁃ Epiklese	(påkallelse	av	Ånden)	
⁃ Verba	(innstiftelsesordene)	

⁃ Fortellingen	
⁃ Konsekrasjon	(innvielse	av	elementene)	

⁃ Anamnese		
⁃ Troens	mysterium	med	dialog	
⁃ Bønn	

⁃ Fadervår	
◆ Fredhilsen	(Pax)	

⁃ Dialog	
⁃ Fredstegn	(håndtrykk/hilsen	i	benkeradene)	
⁃ Brødsbrytelse	(utgår	i	mitt	materiale)	

◆ Agnus	Dei	(Du	Guds	Lam)	
⁃ Invitasjon	til	måltidet,	enten	før	eller	etter	Agnus	Dei	synges	

◆ Utdeling		
⁃ Salme,	eventuelt	instrumental	musikk	eller	solosang	under	hele	
⁃ Menigheten	mottar	brød	og	vin	
⁃ Fredshilsen	mellom	hvert	knefall	
⁃ Tilsigelsesord		

◆ Avslutning		
⁃ Takkekollekt	(bønn)	
⁃ Eventuell	rydding	

De delene av nattverden jeg skal se spesielt på i materialet, er offertoriet, samt deler av 

eukaristibønnen. I beskrivelsen av materialet har jeg med både lovprisningen, epiklesen, 

verba, og anamnesen, men i analysen er det først og fremst verba og dialogen i anamnesen 

(troens mysterium) jeg konsentrerer meg om. 

3.2.3 Offertorie 
Offertoriet kan ses som en overgang og en forberedelse. Leddet markerer overgangen til 

Måltidets del og er en forberedelse til feiringen av nattverden. Slik leddet er utformet i mitt 

materiale, inneholder det en pengeinnsamling (innsamling av offer); frembæring i prosesjon 

av både offer og det som trengs for å feire nattverd (brød og vin, samt beholdere for disse); 

og plassering av de frembårne objektene på alteret (dekking av alter og plassering av offer). 

Disse handlingene skjer samtidig med at en salme synges. Leddet avsluttes med en takkebønn 

over det som er båret frem. 
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3.2.4 Prosesjon og offer. 
Skikken med å i prosesjon bære brød, vin, vann, og andre offer frem, har røtter tilbake til 

slutten av det andre århundre. Jungmann, i sin gjennomgang av den romerske messens ledd, 

påpeker at i de tidligste beretningene er ikke forberedelsen av brød og vin ritualisert, men at 

dette forandrer seg i en opposisjon til gnostisk tenkning: det ble nødvendig å understreke det 

materielle aspektet ved sakramentet. 129 

Selve prosesjonen finnes det belegg for fra begynnelsen av det 4. århundre. 130 Jeg skal ikke 

gå i detalj om utviklingen, men Jungmann beskriver hvordan selve elementene, brød og vin, 

opprinnelig var menighetens oppgave å skaffe tilveie, og at gaver til de trengende ble lagt 

sammen med gavene til nattverdsfeiringen. 131 Etter hvert ble brød og vin skaffet på andre 

måter, og gavene gikk over til å bestå av andre ting. I større og større grad var det penger som 

ble gitt, og tienden, den obligatoriske gaven til kirken, ble også innlemmet i 

offertorieprosesjonen. 132 Dette var en lang og gradvis prosess, og i dag består offeret kun av 

penger. Jungmann ser også innsamlingen av offeret gjennom en offerkurv eller offerposer, 

som en overlevning av samme skikken. 133 Bindeleddet er at alle gaver, både til alteret (brød 

og vin) og til de trengende, er offergaver gitt til Gud. 134 

3.2.5 Elementene. 
Elementene i nattverdsfeiringen er brød og vin. Normalt i DNK brukes usyret brød i form av 

oblater — små, runde ‘kjeks’ — men syret brød er også tillatt. 135 Tradisjonen i vestlige 

kirker, er å bruke usyret brød, mens i østlige kirker er syret brød vanlig. Jungmann viser til at 

i tidlig kristen feiring var det ikke vanlig med usyret brød, og det at det Jesus brukte usyret 

brød, ble ikke tillagt vekt. 136 Dette forandret seg senere i Vesten, og usyret brød ble 

foretrukket. Vinen har det vært mindre diskusjoner om. I DNK skal vinen skal være laget av 

druer, og kan være enten hvit eller rød, med alkohol eller avalkoholisert. 137 

Som sett over, snakker Lathrop om spillet i liturgien, sammenstillingen av ting der det gamle 

brukes for å si det nye. 138 Han trekker frem hvordan de tingene vi bruker, brød og vin, 

allerede representerer noe før vi bruker dem i nattverden. Brødet er en dagligdags ting, men 

også et symbol på all mat, men også liv og død, og det samme for vinen. 139 «The holy things 

of ancient and renewed Christian use are simply bread and wine for a meal.» 140 

3.2.6 Dekking. 
Om dekkingen sier Gudstjenesteboken: 



	36	

«Som	en	synlig	forberedelse	til	måltidet	heller	liturgien	vin	i	kalken	og	legger	brød	
på	disken.	Denne	handlingen	skal	også	gjøres	når	kalken	og	disken	står	på	alteret	fra	
gudstjenesten	begynnelse.	Og	så	dette	kan	gjøres	sammen	med	en	eller	flere	medliturger.»	
141	
Dekkingen innebærer at alteret gjøres i stand til nattverdsfeiringen. I DNK varierer det hvor 

mye man gjør ut av dekkingen, og det er ikke uvanlig at man setter frem elementene på 

alteret før gudstjenesten begynner. 

Jungmann beskriver flere varianter, fra relativt enkle til mer omfattende. Han viser også at 

hvem som gjør hva, har variert, men diakonene har spilt, og fortsatte å spille, en viktig rolle, 

enten som de som bringer elementene til alteret og gir til presten, eller at de plasserer 

elementene direkte på alteret. 142 Schmemann peker på sammenhengen mellom diakonenes 

rolle som de som hadde ansvar for omsorgen for de trengende, og rollen med å ta imot gaven 

til alteret. 
«For	so	obvious	was	the	inner	link	between	the	eucharist	and	the	«sacrifice	of	love,»	

the	inner	dependency	of	one	on	the	other	in	the	consciousness	of	the	Church,	that	the	
preparation	of	the	gifts,	on	ceasing	to	be	an	expression	of	practical	needs,	remained	as	a	
rite,	expressing	this	inner	dependency,	realizing	this	inner	link.»143	
 

3.2.7 Menighetens rolle. 
Offertorieprosesjonen har, som sett over, først og fremst vært menighetens handling og ett av 

punktene der menigheten er aktiv. Gudstjenesteboken nevner da også forberedelsen til 

nattverden som et av punktene der medliturger — leke tjenestegjørende — kan delta. 144 Disse 

fungerer som representanter for menigheten, og Gudstjenesteboken legger vekt på at «de som 

sitter i kirkebenkene, skal kunne identifisere seg med medliturgene.» 145 

3.2.8 Eukaristibønnen. 
Like etter at Lathrop har holdt frem at brød og vin bærer med seg en rekke meninger før de 

tas ibruk i liturgien, holder han frem at disse tingene ikke er nok alene. De må settes sammen 

med ord for at spillet mellom tingene, skal tre i kraft.146  I verba kommer dette særlig klart 

frem. 

Som sett over, er verba del av nattverdsbønnen.  Strukturen i de variantene som finnes i 

Gudstjenesteboken er relativt lik, og jeg tar, som nevnt, utgangspunkt i det som kalles 

nattverdbønn A. 

Bønnen begynner med en prefasjonsdialog mellom prest og menighet og går over i 

prefasjonen, som er en innledende lovprisning. Denne ber presten, og teksten varierer 
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vanligvis med kirkeåret. Deretter følger Sanctus, som hele menigheten synger.  Presten ber så 

en ny lovprisning, som også innholder en epiklese.  

Epiklesen er en påkallelse av Ånden over elementene. Gudstjenesteboken holder frem 

intensjonen om at påkallelsen av Ånden skal gi nattverbønnen mer preg av nettopp bønn, som 

en av grunnene til at epiklesen legges før innstiftelsesordene. I tillegg skal selve 

innstiftelsesordene få en «sentral og avgjørende plass.»147  

Østlig tradisjon har en epiklese etter innstiftelseordne, og forvandlingen av elementene har 

vært knyttet til epiklese, 148 i den grad man har villet fastsette et punkt for dette. 149 

3.2.9 Verba 
Verba består av fortellingen om innstiftelsen av nattverden. Teksten ligger nært opp til 

teksten i 1Kor 11, 23-26 men er noe omformet til liturgisk bruk. 

«Vår	Herre	Jesus	Kristus,	i	den	natt	da	han	ble	forrådt,	tok	han	et	brød,	takket,	brøt	
det,	gave	disiplene	og	sa:	Ta	imot	og	spis!	Dette	er	min	kropp	som	gis	for	dere.	Gjør	dette	til	
minne	om	meg.	Likeså	tok	han	kalken	etter	måltidet,	takket,	gave	dem	og	sa:	drikk	alle	av	
den.	Denne	kalk	er	den	nye	pakt	i	mitt	blod	som	utøses	for	dere	så	syndene	blir	tilgitt.	Gjør	
dette	så	ofte	som	dere	drikker	det,	til	minne	om	meg.»150	
Verba kan sies å bestå av to deler: en narrativ del som forteller hva som ble gjort, og den 

direkte talen. Den direkte talen omtales også som konsekrasjonsordene, og jeg vil bruke 

denne betegnelsen for presisjonens skyld. I vestlig tradisjon, og spesielt i den katolske, 

knyttes innvielsen og forvandlingen av elementene til Jesu legeme og blod, til 

konsekrasjonsordene. 151  I norsk, luthersk tradisjon er også innstiftelsesordene stedet der 

elementene innvies, 152 og disse må være med.  

Gudstjenesteboken har med en egen formel for å innvie nytt brød og vin om det skulle være 

for lite. Denne er en kort bønn som inneholder takkebønn, konsekrasjonsordene «Dette er 

min kropp. Ta imot og spis!» og «Dette er mitt blod. Drikk alle av denne kalk», samt  en kort 

epiklese. 153 

Å si konsekrasjonsordene over elementene, er dermed sett som avgjørende for å gjøre dem til 

sakrament.  
3.2.10 Innstiftelse og realpresens 
Jeg har over nevnt konsekrasjonen som sted for forvandlingen av elementene. En forvandling 

forutsetter at det skjer noe med elementene; at de blir til noe annet eller mer enn de var. I 

kristen tradisjon er dette ‘mer’ knyttet til læren om realpresensen, læren om at Jesu legeme 

og blod er tilstede i brød og vin under nattverden.  
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De forskjellige kirkesamfunnene har noe forskjellig oppfatning om når og på hvilken måte 

brød og vin blir til kjøtt og blod. De fleste reformerte kirkesamfunn forkaster 

realpresenslæren, men for katolske og ortodokse kirker er realpresensen del av læren. 

Luthersk tradisjon har også forfektet realpresensen, og Luther’s lille katekisme, som er del av 

DNKs læregrunnlag, sier om nattverden: 
»Det	er	vår	Herre	Jesu	Kristi	sanne	legeme	og	blod	under	brødet	og	vinen,	innstiftet	

av	Kristus	selv	for	oss	kristne	for	at	vi	skal	ete	og	drikke	det.» 154	
De kirkene som holder på realpresensen er med andre ord enige om at Jesus er fysisk tilstede 

i elementene, selv om de, som nevnt, ikke er helt enige om hvordan dette skjer.  Jeg skal ikke 

gå dypt inn i disse, men kort sagt så er katolske og ortodoks kirker enige om at det skjer en 

transubstansiasjon der brød og vin forvandler seg til Jesu kjøtt og blod, mens lutherske kirker 

snakker om en konsubstansiasjon der brød og vin er både brød og vin samtidig som det også 

er Jesu kjøtt og blod. 155 

Forvandlingen av elementene er dermed en forandring fra vanlig brød og vin til at Jesu kjøtt 

og blod er tilstede i elementene. Liturgien blir da noe mer enn en påminnelse eller en 

mulighet for opplæring, men en viktig forutsetning for at sakramentet er gyldig. Sted, 

intensjon, aktører, og ord og handling, må følge et mønster, en ordo, slik at det denne 

forvandlingen kan skje. 

Som sett over, har DNK fastlagt et minimum av ord og handling som må gjøres over 

elementene, også om man må hente mer fordi det ikke var nok (s. 37). Den norske teologen 

Ådne Njå uttrykker det slik: 

«Realpresensen	handler	om	noe	ganske	bestemt,	nemlig	at	den	oppstandne	i	kraft	
av	sitt	eget	innstiftelsesord	(konsekrasjonsord)	gjør	nærværende	sin	egen	frelsende	død	i	
og	med	brød	og	vin.»156	
Njå skriver dette i som en del av en kritikk av en praksis der ukonsekrert brød blir brukt i 

nattverden, og knytter slik rett utførelse av ritualet til rett forståelse av læren: det hjelper ikke 

å holde seg til realpresensen i teorien om praksis ikke følger rett utøvelse av liturgien. 

3.3 Kirkerommet 
Det performative aspektet i enhver fremføring fungerer i samspill med det som alt foreligger, 

og det er, som sett over (s. 18), aktørenes handlinger som gir mening til rom og objekter. Vi 

kan derfor ikke se kirkebygningene løsrevet fra den liturgien som utøves der. 

I et kirkerom er det likevel ikke bare aktørene som setter rom og inventar i spill. Som sett 

over (s. 28) er disse er allerede ladet med mening som så settes i spill, både av aktørene og av 
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hverandre. I et kirkerom er det derfor ikke bare den handlingen som skjer her og nå, når 

gudstjenesten skjer, som gir tingene mening. 

Gudstjenesteboken legger ikke konkrete føringer for hvordan en kirke eller et kirkerom skal 

se ut, men fastslår at menigheten trenger et egent sted for å samles til gudstjeneste, og at et 

vigslet kirkerom er et hellig rom. 157  

Boken trekker frem to typer kirkebygg som hovedformer, og tillegger dem hvert sitt 

hovedbudskap. Den ene er langkirken der alteret er plassert lengst fremme i apsis, med 

basilikaen som typisk eksempel 158 men også de nygotiske kirketypene fra midten av 1800-

tallet blir trukket frem som tilhørende denne formen. I følge Gudstjenestboken, uttrykker 

denne typen kirkebygning en hellig og transcendent Gud som rekker ut over det begrensede 

fellesskapet i menigheten, og legger vekt på det som skal komme. 159 

Den andre typen er sentralkirken der alteret er plassert lenger ned i kriken, ofte med 

menigheten på flere sider. Runde eller åttekantende kirker brukes som eksempel, men også 

korskirker. 1700-tallet nevenes som tiden da disse hovedsakelig ble bygget, 160  men det er 

også tydelig at moderne arbeidskirker regnes under denne typen. 161 Sentralkirkens rom 

uttrykker, i følge Gudstjenesteboken, at Gud er nær og midt iblandt oss, og legger vekt på det 

som er nå. 162   

Mot denne litt forenklede tolkningen, vil jeg holde fast ved påstanden om at det er aktørenes 

handlinger som gir rom og objekter mening. Lathrop er inne på den samme tankegangen når 

han sier at ting ikke er statiske, men får mening ettersom de blir brukt. 163 Kirkerommet har en 

mening som er skapt gjennom måten det har blitt brukt på, og får mening i samspillet mellom 

den gamle bruken, tradisjonen helt frem til den gudstjenesten som feires her og nå, og 

handlingene til aktørene i gudstjenesten her og nå. 

3.3.1 Lesning av kirkebygg. 
Den liturgiske bruken av kirkerommet er utgangspunkt for historikeren Richard Kieckhefers 

bok Theology in Stone, som jeg vil trekke ut noen poeng fra. Kieckhefer beskriver i 

innledningen en rekke måter og forhold som kan styre en persons reaksjon på et kirkerom. Et 

av disse forholdene er hvordan rommet brukes i liturgien. 

Den liturgiske bruken av rommet, skriver Kieckhefer, kan «give the lie to artificial 

distinctions.» 164 Han bruker som eksempel en kirke som et alter i enden, forbi høykor og helt 

oppe ved apsis, opp mot en kirke som er alteret er midt i kirkeskipet. Disse to bygningene, 

sier han, kan se ut til å gi to forskjellige budskap før gudstjenesten i det hele tatt begynner. 
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Den første kirken kan synes å formidle et bilde av en fjern og transcendent Gud, mens den 

andre kan synes å formidle bilde av Gud som nære og som immanent. 

Men hva om, fortsetter han, presteskapet kommer ned i kirkerommet under ordets 

gudstjeneste? Hva om hele forsamlingen beveger seg fra midtskipet til koret under 

nattverden, slik at koret ikke blir et sted som ekskluderer men som inkluderer? Hva om 

bevegelsen fra kirkeskipet til koret gjør at gudstjenesten blir mer dynamisk og mindre 

stillestående? Liturgien vil da snu den enkle forklaringen på hodet, og tolkningen blir en 

misforstått lesning, fordi man ikke leser arkitekturen i kontekst. 165 

Kieckhefer setter opp fire faktorer for hjelp til en lesning av kirkerakitektur: rommets 

dynamikk, det sentrerende fokus, estetisk effekt, og symbolsk resonanse. 166  

Med utgangspunkt i disse faktoerne, setter Kieckhefer opp tre tradisjoner for kirkebygg,  en 

gruppe mer enn Gudstjenesteboken. Han hevder at de fire faktorene er håndtert forskjellig i 

disse tre forskjellige tradisjonene, og at disse uttrykker forskjellig holdning og mål. De tre 

kirkebyggene er: den klassiske sakramentale, den klassisk evangelikale, og den moderne 

felleskapskirken. 167 

Den sakramentale kirken har rom som strekker seg på langs, fra inngang til alter, egnet for 

prosesjoner, med alteret er det sentrerende fokus. Det estetiske uttrykket er av en dramatisk 

ramme der Guds immanens fremkalles og tilbedernes mulighet til å transcendere det daglige 

kommer frem. Den symbolske resonansen er høy, fordi denne kirketypen ofte har en rik 

utsmykning. 168 

Den evangikale kirkens rom er som et auditorium, laget for forkynnelse med prekestolen som 

fokus.  Rommet har gjerne en enkel men verdig estetikk, og tilsvarende lav symbolsk 

resonanse. 169 

Fellesskapskirken legger vekt på at menigheten samles til gudstjeneste 170 og er en nyere 

tradisjon. Den romlige dynamikken er preget av overganger, av bevegelse mellom 

forsamlingsrom og sted for tilbedelse. Denne har ikke ett sentrerende fokus, men flere 

flyttbare, og ofte er fokus på menigheten selv. Inntrykket er av et gjestfritt rom som innbyr til 

felles feiring, og den symbolske referansen ligger ofte mellom den sakramentale og den 

evangelikanske. 171 

Ut fra disse forskjellige måtene å arrangere kirkerommene på, og gjennom hvordan de 

forskjellige faktorene spiller sammen, påpeker Kieckhefer at den sakramentale kirken tjener 

flere funksjoner, og ingen av funksjonene er viktigere enn de andre, mens de to andre 
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kirketypenes funksjoner trekker i samme retning, styrt av henholdsvis det sentrerende fokuset 

(evangelikal) og den romlige dynamikken (fellesskapskirken). 

Det Kieckhefer benevner som evangikale kirker og felleskapskirker, vil stort sett falle inn 

under det Gudstjenesteboken kaller sentralkirker, selv om kategoriene ikke er nødvendigvis 

overlapper.  

Kieckhefer vektlegger at for alle tre kirketypene er det viktigste spørsmålet for liturgen ikke 

«hvordan fungerer denne kirken?» men «hva skal til for at dette rommet skal fungere?»  Selv 

om han gjennom boken har fokus på arkitekturen i de forskjellige kirkene, er det likevel 

rommets funksjon som liturgisk rom, han er opptatt av. Han vektlegger at alle kirketypene 

har utfordringer, og det er således mer snakk om hva et kirkerom krever av liturgien for å 

fungere, enn hvordan det fungerer i gudstjenesten. 172  

3.4 Alteret. 
Schmemann omtaler kort det han ser som forskjellen mellom den ortodokse alterets teologi, 

og det han kaller ‘vestlig’. Hovedforskjellen kan beskrives som motsatte bevegelser. Alteret i 

vestlig tradisjon er punktet der Kristus stiger ned til menneskene, mens Schmemann hevder at 

prestens bevegelse mot alteret i liturgien, er en oppstiging (accent). 

«And	it	is	precisely	from	this	experience	of	the	altar	as	the	focus	of	the	eucharistic	
mystery	of	the	Church	that	all	the	«mystique»	of	the	altar	developed—as	heaven,	as	the	
eschatological	pole	of	the	liturgy	into	«heaven	on	earth.»	And	therefore	the	entrance,	the	
drawing	near	to	the	altar,	is	always	an	ascent.	In	it	the	Church	ascends	to	the	place	where	
the	her	genuine	«life	is	hid	within	Christ	in	God.»	She	ascends	to	heaven,	where	the	
eucharist	is	celebrated.»173	
Gudstjenesteboken knytter også alterets betydning til nattverden, som nattverdbord — og slik 

også et måltidsbord 174 — men også som offerbord. Offeret, presiseres det, er Jesu offer som 

blir feiret i nattverden. 175 

Nattverden er også det som, ifølge Gudstjenesteboken, gjør alteret til symbol på Kristi 

nærvær, og er midtpunkt og tyngdepunkt i kirkerommet. 176 Alteret blir slik et sted, loci, for 

Guds nærvær i gudstjenesten. 

3.5 Messing og resitasjon 
Musikk, og spesielt sang, har blitt brukt i gudstjenester helt tilbake til tidlig kristen tid, bla 

skriver Paulus: «syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte» (Kol 

3, 16b177), men selv om det er blitt skrevet mye om bruken av musikk og sang i 

gudstjenesten, har jeg funnet lite om prestens sang, og spesielt lite om den enkle formen for 

resitasjon som brukes under de messende bønnene. Jeg kommer derfor til å støtte meg noe til 
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litteratur som ikke omhandler denne formen direkte, og har da først og fremst sett mot det 

som er skrevet om gregoriansk sang. Jeg har valgt dette fordi den gregorianske sangen har en 

lang tradisjon innenfor den vestlige gudstjenestefeiringen og det er mange berøringspunkter 

og overlapping til resitasjonen. Det verket jeg i størst grad har støttet meg til, er Emma 

Hornbys Medieval Liturgical Chant and Patristic Exegesis. 

3.5.1 Resitasjon og teksttolkning. 
Når man messer, kommer enda en dimensjon til fremføringen av tekst. Når man messer eller 

resiterer, gjøres dette gjerne etter en formel der vendingene i formelen som regle følger 

tegnsettingen i teksten. Emma Hornby, i sin bok, peker på hvordan frasene i de gregorianske 

traktene (salme som avløser halleluja i fastetiden) hun undersøker, i hovedsak er knyttet til 

strukturen i tekstene: 

«(…)	The	application	of	these	conventions	is	fundamentally	connected	to	the	
syntactical	and	accentual	structure	of	the	text,	and	acts	as	a	means	of	punctuating	and	
articulating	that	text.	The	ars	musica	dos	not	merely	share	the	vocabulary	of	the	ars	
grammatica;	the	melodic	grammar	of	the	second-mode	tracts	is	fundamentally	reliant	
upon	textual	structure.»178	
Hun argumenter for at musikken som brukes i denne genren kan sies å ha en grammatikk, i 

betydningen ett sett med regler for hva som er en korrekt ytring, og hevder at det hun har 

funnet i sitt materiale, begrenset til en bestemt type trakt innen en bestemt tradisjon, har 

implikasjoner utover dette materialet. Jeg tror hun kan ha rett i dette, og at noe kan overføres 

til den enklere messingen til presten. 

Hennes påstand kan se ut til å holde om vi ser på hva Hellerstöm sier i sin liturgikkbok når 

han beskriver resitasjonen. Resitasjonen følger språkrytmen, og den enkle, entonige 

resitasjonen bygges opp rundt den språklige sammenhengen i teksten, og språkmelodien. Ved 

pauser går stemmen ned: resitasjonsformlen kan ape dette ved at tonen går ned. Ord som det 

legges vekt på, får en høyere tone, og dette kan fremheves ytterligere ved å senke tonen før 

den går opp igjen. Formlene bygges gjennom slike prinsipper, 179 og den musikalske 

utformingen av resitasjonen bidrar til å formidle meningen i teksten. 

Dette betyr ikke at en messetone vil binde opp meningen fullstendig, for måten resitasjonen 

utføres på vil fremdeles påvirke uttrykket. Formlene angir ikke rytme, og selv om noen 

noteringer er gjort i notesystem som også angir takt og tonelengde, er ikke disse opprinnelige. 

Tempo og bruk av pauser er fremdeles virkemidler som er opp til utøveren, og det samme 

gjelder lengden man gir hver tone. 

 For å illustrer noe om hvordan utførelsen påvirker oppfatningen av en resitasjon, vil jeg 

komme noe inn på noe Øierud skriver om messingen av prefasjonen. Hun legger vekt på at 
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musikken er særpreget, og at den lett blir monoton fordi hver setning er utformet likt 

musikalsk sett. Videre sier hun at «Formen bidrar også til en særegen form for verbal betoning 

gjennom at første tone og dermed første ord i hver setning blir framtredende.»180 Tilsammen bidrar 

dette til at meiningsskapningen ikke først og fremst kommer fra ordenes saksinnhold, men fra 

opplevelsen. 181 

Resitasjon er performativ praksis. Min egen erfaring, både i gudstjenestesammenheng, og i 

andre religiøse og sekulære sammenhenger, sammenfaller ikke med deler av Øieruds 

beskrivelse, og heller ikke med Hornbys påvisning av at messeformlene er med på å tolke 

teksten. Det at formen bidrar til en særegen verbal betoning, stemmer for eksempel ikke med 

at sangrytmen i resitasjonen styres av språkrytmen. Det at man begynner på en lav tone for så 

å gå opp, vil som regel gjøre at det ikke er den første stavelsen som betones, men tonen der 

man når resitasjonstonen. Jeg vil derfor mene at Øieruds beskrivelse her er preget av måten 

det ble messet på i den aktuelle gudstjenesten, og ikke gjengir selve formen.  

3.6 Gester. 
McCall hevder at gester har en syntaks og grammatikk, og er formet av  kontekst, slik som 

språk. 182  Han sier derimot ikke noe om denne grammatikken. Cally Hammond sier noe mer i 

boken The Sound og the Liturgy fra 2015. Hun tar utgangspunkt i retorikken, og selv om hun 

sier mest om språket, har hun noe om kroppsholdning og gester også. 

Hammond argumenterer for at kroppholding koder troen. 183 Gester og kroppsspåk er kulturelt 

betinget, men noen reaksjoner ser ut til å være instinktive, slik som å gjøre seg liten i 

situasjoner hvor man er truet, eller i nærvær av noen som er sterkere eller viktigere enn en 

selv.  Hun nevner i den sammenheng hvordan man ikke skal snu ryggen til sakramentet under 

anglo-katolsk rituale. 184 

En av gestene hun går inn på, er orante-gesten, som er en gammel bønnegest fra antikken. 185 

Den består ganske enkelt av at man løfter hendene, noe som kan gjøres på forskjellige måter. 

Hammond peker på at denne stillingen er brukt i mange tradisjoner, ikke bare kristne, 186 og 

hun beskriver at stillingen gir en oppløftende følelse: en kropp vendt oppover kan oppleves 

som en forsmak av himmelsk fryd. 187 Og hun argumenterer for at den fysiske stillingen under 

bønn påvirker også den indre holdningen: «Intention devoid of physical posture (…) is at 

least weakened, or (…) unsatisfactory.» 188 Kroppens posisjon kan, eller er, en del av 

bønnen.189 
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3.6.1 Retning. 
Bønnegester omfatter hos Hammond ikke bare lemmenes gester, men hele kroppen, inkludert 

retningen man vender seg.  

I antikken var orantesstillingen vanlig, og denne ble utført stående mot øst. 190 De tidlige 

kristne fulgte denne skikken og soloppgangen ble et blide på den oppstandene Jesus. Kirker 

ble etterhvert bygd slik at alteret lå mot øst slik at menigheten ikke måtte vende ryggen til 

alteret under bønn. 191 

Gudstjenesteboken tar for seg to bønneretninger: mot øst (ad orientem) og mot folket (versus 

populum). 192 Retningen mot øst vil i de fleste kirker bety at både prest og menighet står på 

samme side av alteret. Gudstjenesteboken trekker frem pedagogikken i at presten snur seg 

frem og tilbake under liturgien: presten taler på vegne av Gud til menigheten når hun står 

vendt mot dem, og ber på vegne av menigheten til Gud når hun står vendt mot øst. 193 Et 

argument mot, er at Gud er midt i blant oss, og dette kommer ikke frem ved bare én 

bønneretning. 194 

Jungmann trekker frem et annet syn: at stillingen versus polulum hadde vært den naturlige 

om messen bare var til instruksjon for menigheten, men ikke dersom messen er et offer og en 

hyllest til Gud. Prinsippet bak er at alle, også celebranten, skal vende seg mot Gud under 

bønnen. 195 At presten i noen kirker stod bak alteret fra gammelt av, kom blant annet av at i 

kirker der alteret stod i vest måtte presten stå bak alteret for å være østvendt under bønnen. 196 

Gudstjenesteboken trekker frem opplevelsen av fellesskap som et argument for at presten 

skal stå vendt versus populum, og snakker da om posisjonen bak alteret. 197 Begge 

bønneretninger holdes frem som likeverdige. 198 
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4 Metodiske blikk. 
En fullstendig analyse av en fremføring, enten det gjelder en teaterforestilling eller et rituale, 

vil i prinsippet måtte ta for seg alle deler ved hendelsen, det være seg sammensettingen av 

deltakerne (herunder både publikum og aktører), stedets utforming, lyssetting, forestillingens 

tekst, bruk av klær, rekvisitter mm. Dette vil bli for omfattende for denne oppgaven, og  jeg 

vil derfor konsentrere meg om fire analytiske blikk: fokus, kropp, stemme, og rom.  Noen av 

disse begrepene vil kunne favne vidt mens andre vil være mer avgrenset, og jeg under kort 

forklare hver av dem. 

4.1 Fokus 
Som sett over (s. 18), betegner fokus det å henlede oppmerksomhet mot noe, det være seg en 

ting, en person, eller en idé. På scenen handler fokus om å lede publikums blikk, og dermed 

deres oppmerksomhet, dit en ønsker. Fokus kan oppnås gjennom bruk av kontraster, klær, 

blikk, kroppsspråk, plassering av objekter og aktører, bevegelse, lyd mm, 199 og kan både gis 

og tas (s. 18). Man kan innta en kroppsholdning som tar fokus vekk fra en selv ved å lukke 

kroppen, enten ved å delvis snu seg bort fra publikum 200 eller ved å f.eks. runde skuldrene, 

bøye hodet lett o.l. Fokus er resultatet av et samspill mellom flere forhold og aktører; én gest 

eller holding kan i en sammenheng gi fokus, og i en annen ta fokus. 

Når fokus tas av en aktør eller en gruppe aktører, kan dette skje både bevist og ubevist, med 

vilje og uten vilje. Forskjellen mellom en som tar fokus ubevist og en som tar fokus uten å 

ville det er flytende. Ofte tar man fokus gjennom kontraster man ikke selv har kontroll over, 

som for eksempel når en person er svært mye høyere enn gruppen rundt. Men man kan også 

ta fokus ved å prøve for hardt å ikke ta fokus, som for eksempel om man forsøker å snike seg 

rundt i et fullsatt rom fremfor å gå normalt. 

Ubevist fokus bruker jeg om det å gi eller ta fokus uten at man er klar over at man gjør det. 

Man kan f.eks. henlede oppmerksomheten mot klærne man har på seg ved å fikle med stoffet 

eller å stadig rette på klærne.  

I analysen vil jeg bruke blikket fokus til å se på hva som blir gitt fokus, og på hvilken måte 

det skjer. Fokus gir signifikans og konstituerer mening, og er derfor et viktig blikk for å tolke 

en handling. 

4.2 Kropp 
Kropp er en kategori som favner vidt. Det er spesielt bevegelse og kroppsspråk jeg vil se på 

under denne kategorien. Disse to begrepene henger sammen, men kroppsspråk omfatter 
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holding og posisjoner som aktørene kan innta uten at de beveger seg. Bevegelse vil omfatte 

både gester —  hva aktøren gjør — og kvalitet — måten aktøren beveger seg på. Holdning og 

kvalitet er beslektet, fordi begge beskriver det som gir gesten eller posisjonen farge. Det er 

disse kategoriene som gjør at vi kan tolke intensjon og emosjoner hos andre og som dermed 

har stor betydning for hva en gest eller posisjon kan bety. 

I tillegg er bevegelse ikke bare det vi oppfatter som meningsbærende gester, slik som et nikk, 

men både det lemmene — armer og bein — gjør, og det kroppsskjernen — overkropp, mage 

og hofter — gjør. Som sett over (s. 22) er uttrykket påvirket av både måten de forskjellige 

kroppsdelene beveger seg i forhold til hverandre og hvor en bevegelse oppstår. Dette vil styre 

hvordan vi oppfatter en gest eller bevegelse. 

Som redskap i analysen av spesielt holding og kvalitet, vil jeg ta i bruk noen begreper fra 

Laban Movement Analysis (LMA, s. 23).  Spesielt vil jeg ta i bruk de fire faktorene til 

kategorien energi: 

• Tyngde som tung/sterk eller lett/svak. 

• Flyt som fri eller bundet 

• Retning som direkte eller fleksibel 

• Tid som bibeholdt eller rask/plusselig 

Jeg kommer delvis til å moderer disse gjennom ord som, ‘noe’, ‘litt’, ‘stor grad av’, osv. Jeg 

kommer noen steder til å bruke de andre kategoriene fra LMA: kropp, rom, og form. 

Jeg tar også noen ganger i bruk andre beskrivende ord slik som ‘rolig’ og ‘kontrollert’. Målet 

er å kunne si noe om uttrykket i bevegelsene, gestene, og positurene til aktørene, og hvordan 

disse eventuelt kan tolkes. 

Noen gester har en lang tradisjon og er ladet med en teologisk betydning (s. 43). Disse vil jeg 

også se etter, men om hovedtyngden når det gjelder kropp vil ligge i analysen av bevegelser 

og holding. Dette er fordi min interesse nettopp ligger i hvordan den teologiske betydningen 

av gester påvirkes av måten de gjøres på, dvs. av bevegelsens kvalitet.  

4.3 Stemme 
Jeg har tidligere i oppgaven gått inn på Turners skille mellom stemme og tale (s. 20-21). 

Dette er et skille jeg delvis vil benytte meg av under analysen, men som metodisk blikk 

omfatter kategorien stemme  bruk av stemmen, artikulasjon og diksjon, bruk av trykk og 

rytme, og pauser, både i tale og sang. Under dette metodiske blikket vil jeg ta for meg de 

verbale uttrykkene — den talte eller sungne teksten — med  konsentrasjon om måten ordene 

blir sagt eller sunget på.  
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Tekst er her forstått som de ordene prest eller andre deltakere uttaler. I materialet er teksten 

satt, bestemt på forhånd i mer eller mindre grad av andre enn aktørene selv. De liturgiske 

tekstene er fastsatt av Kirkerådet i Gudstjenesteboken. Den lokale grunnordningen er fastsatt 

av de enkelte menighetenes menighetsråd. Presten har ansvar for å velge nattverdsbønn. 201 

Avvik — her forstått som forandringer i gudstjenestbokens tekst, enten ved tillegg, utskifting 

av en tekst for en annen, eller utelatelser — kan være resultat av spontane forandringer eller 

bestemt på forhånd. I oppgaven skiller jeg ikke mellom disse siden det er de ordene som 

faktisk uttales som utgjør mitt materiale. Hvem som står bak avvikene, er heller ikke 

interessant for oppgaven. Jeg kommenterer på avvik der forandringene synes signifikante. 

Blikket stemme omfatter to hovedområder: 

1. Den talte teksten  

2. Den sunge teksten 

Mange av redskapene for å analysere disse områdene er de samme, men sang har noen 

virkemidler som talestemmen ikke har, og noen virkemidler fungerer forskjellig i tale og 

sang. Et viktig punkt vil være å se på samspillet mellom melodi og de andre kategoriene er 

med på skape mening under resitasjon. Her vil måten resitasjonen synges på kunne både 

støtte opp under resitasjonsformlens tolkning (s. 42), og kunne gi motstand til den slik at 

melodiens tolkning forskyves eller modereres. 

4.4 Rom 
Mens de tre andre metodiske blikkene i stor grad har hentet sine elementer fra teaterteorien, 

vil kategorien rom i større grad hente elementer fra den liturgiske teologien. Under denne 

kategorien jeg særlig se på hvordan rommet tas i bruk og hvordan rommet påvirker utførelsen 

av liturgien. Dette vil innebære både at jeg ser på bruk av prosesjoner, men også at rommet 

påvirker fremføringen. Bruken av kropp, stemme, og hvordan fokus gis og tas, kan være et 

resultat av rommet. 

For eksempel vil et stort rom med store avstander kreve større bevegelser og gester samt en 

sterkere stemme, enn et rom med mindre avstand. Et rom med mye akustikk vil kreve 

tydeligere artikulasjon, og vil kunne være mer egnet for sang og resitasjon, enn et rom med 

lite akustikk. 

Et langstrakt rom, det som gudstjeneste boken omtaler som en langkirke og som Kieckhefer 

nok vil kalle en sakramental kirkebygg (s 39), vil både kunne kreve bruk av posisjoner i 

større grad enn en kirke som er bredere og kortere, og prosesjoner og forflytninger i rommet 
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vil i en slik bygning få et annet uttrykk og en annen betydning enn i et kirkebygg der alt 

foregår i et rom.  

I tillegg er kirkerom ladet på en annen måte enn mange andre rom og steder, og denne 

meningen som ligger i rom og utsmykning forut for bruken, spiller inn når rommet tas i bruk 

liturgisk.  

Som sett under «Gester» er særlig kirkerommets retninger ladet. Selv om betydningen av 

retningene også konstitueres på nytt ved hver gudstjeneste, er den meningen tradisjonen har 

bygget opp, ikke ubetydelig. Derfor vil betydningen av retningene, og bruken av inventar slik 

som alteret, ikke bare skapes i den liturgiske handlingen, men også i samspillet med den 

menig som alt ligger i rommet. Jeg vil  særlig konsentrere meg om hvordan rommet blir brukt 

mer enn en teologisk analyse av selve kirkerommets arkitektur. 



	 49	

5 Del II: Materiale, analyse og diskusjon 
5.1 Presentasjon av materialet 
5.1.1 Om innsamlingen 
Jeg har i innledningen gitt en beskrivelse av materialet og innsamlingen. Jeg vil har bare kort 

legge til noen fler forhold ved innsamlingen som kan beskrivelsen, og dermed også analysen.  

De to opptakene har ulik lengde. Opptaket fra menighet I er 11:25 min langt mens opptaket 

fra menighet II er  15:07 min langt.  Forskjellen i lengde skyldtes både at offertoriedelen med 

forberedelsene til nattverden tok lengre tid i menighet II enn i menighet I — 05:30 min i 

menighet II mot 03:22 i menighet I — og at jeg fikk satt i gang opptaket noe tidligere etter 

måltidet i menighet II. Ellers tok også verba, med påfølgende fredshilsen, noe lengre tid i 

menighet II enn i menighet I, i hovedsak fordi det var lagt inn en bønn mellom 

proklamasjonen (Kristus døde) og Fadervår i menighet II, noe menighet I ikke hadde. Disse 

ulikhetene gjør at beskrivelsene noen steder kan variere i lengde. 

I tillegg til opptakene benytter jeg meg også av notater av egne observasjoner under 

gudstjenestene. Det er noe variasjon i hva jeg har lagt vekt på i disse notatene, delvis som 

resultat av at erfaringene fra innsamlingen i menighet I førte til forandringer i observasjonen 

under innsamlingen i menighet II, og delvis som følge av min plassering og kirkerommets 

utforming. I menighet I måtte jeg i større grad bevege meg fra plasseringen for observasjon 

under den første delen og avsluttingen av gudstjenesten, og observasjonen under nattverden, 

enn jeg måtte i menighet II. Det var derfor noen overganger og punkter i gudstjeneste I som 

jeg ikke kunne observere av praktiske årsaker, og som jeg i menighet II hadde anledning til å 

observere. Min egen erfaring — eller mangel på sådan — i det å observere og notere 

observasjoner, har også påvirket notatenes kvalitet og nøyaktighet. 

5.2 Menighet I 
5.2.1 Beskrivelse av menigheten 
Bymenighet i et område med en  homogen og velstående befolkingsguppe. Noe tilflyt utover 

nærområdet, men hovedsakelig med tilsvarende sosial profil. En god del barnefamilier, mulig 

medlemmer av dåpsfølgene: fire barn ble døpt i gudstjenesten.  

Medvikende: 

To prester, begge menn. 

En kantor, kvinne. 

Kirketjener, kvinne, russisk opprinnelse. 
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Forsangergruppe: to menn og to kvinner. 

Dirigent, kvinne 

To kirkeverter, menn. 

Søndagskolelærer, kvinne. 

Nattverdutdelere, en mann og en kvinne: søndagsskolelæreren og den ene kirkeverten. 
5.2.2 Kirkerommet 
Kirkerommet er fra slutten av 1800-tallet, bygd i nygotisk stil. Det er glassmalerier i 

vinduene både rundt apsis og på nord- og sydveggene, faste benker for menigheten, og et 

galleri med orgel over inngangen. 

Kirken ligger nærmest den sakramentale eller langkirken i utforming. Rommet er lengre enn 

det er bredt, og menighetsdelen er delt i et hovedskip og to mindre sideskip ved søylerekker. 

Benkene krysser inn i sideskipene. Taket, både i midtskipet og sideskipene, består av 

krysshvelv. Veggene er hvite med grått panel, og søylene er i rød murstein. 

Døpefont, prekestol og lesepult er plassert før inngangen til koret. Prekestolen er relativt stor, 

i mørkt tre med lyse billedpaneler og med en baldakin over. Prekestolen er plassert på 

sydsiden, rett ved søylerekken og litt inn i midtskipet. Lesepulten står syd for midtgangen. 

Døpefont i sten og dåpslys i en gulvstake står nord for midtgangen.   

I midtgangen er det en rød løper som går fra inngangen og helt opp til alteret. Prekestol og 

lesepult har klede med kirkeårets farge, grønt. 

Alterdelen består av høykor og apsis, og ligger fire trappetinn opp fra gulvplanet i 

kirkeskipet. Alterdelen danner et eget rom i kirkerommet, adskilt ikke bare ved 

høydeforskjellen, men av et gitter på toppen av trappen. Gitteret markerer inngangen til koret. 

Det har en bred åpning og stopper en tredjedels vei opp mot taket. Alterpartiet er lett synlig 

gjennom gitteret. 

 Over gitteret er det en statuegruppe som avbilder korsfestelsen, bestående av Jesus på korset, 

Maria og Johannes. Statuene er i en realistisk stil med lyse, trefargede figurer mens selve 

korset er mørkt. De er større enn full menneskehøyde 

Selve alterpartiet er avlangt med apsis formet som en halv sekskant, og med syv vinduer med 

glassmalerier rundt hele koret. Alteret er i mørkt tre med altertavle bygget på alteret.  

Altertavlen er rektangulært liggende. Det sentrale motivet er en Kristusskikkelse med 

utstrakte armer, kledd i rødt svøp . Bakgrunnen er gyllen. Alteret ligget ett trappetrinn opp fra 

resten av høykoret.  
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Alteret er dekket med en hvit duk og seks høye lysestaker. En stor bok står oppslått midt på 

alteret. Alteret er også pyntet med blomster. Altertavlen og glassmaleriene trekker øyet til seg 

og er godt synlig selv på avstand. 

Rommet har mange likheter med det Kieckhefer kaller den sakramentale kirken, men 

plasseringen av prekestolen mer mer typisk for den evangelikale. (Se «Kirkerommet») 

5.2.3 Klær 
Prest 1 (ung mot middelaldrene mann):  

Presten bærer e grønn messehakel m/gullkant rundt. Den er av brokade, litt skimrende stoff 

(silkeaktig) og har et T-formet kors på ryggen, formet av samme bånd som kantingen, og med 

omtrent samme bredde. På forsiden er det et kristogram i samme gullbånd, men smalere. 

Korset på ryggen relativt stort. Det går fra omtrent midten av skulderbladene og helt ned. 

Kristogrammet er mindre og dekker deler av brystkassen.  

Messehakelen har en avlang form med en tungeformet avrunding foran og bak. Den rekker 

lenger ned foran enn bak og har en V-formet nakke-åpning som rekker ned mot midten av 

skulderbladene mens halsringingen foran er rund. Den er skåret av ved skuldrene og har en 

lett avrunding slik at den stikker noe ut over skulderen.  

Han bærer alba og grønn stola under messehakelen, med sorte bukser og sko. 

Prest II: Alba og grønn stola. 

Utdelere: en mann og en kvinne, sivile klær. Mannen har lys brune bukser, brune sko, og hvit 

skjorte. Kvinnen har sort bukse, lyse sko med hæl og mønstret bluse i hvitt og grått med noe 

sort. 

5.2.4 Kort om gudstjenesten som helhet 
Gudstjenesten var en vanlig høymesse med dåp i grønn tid, etter påsketiden på våren/tidlig 

sommer. To prester deltok i gudstjenesten, med prest I som hovedliturg. Prest II var en gjest 

som  holdt prekenen og døpte det ene dåpsbarnet. Det var fire dåpsfamilier, og det virket som 

om prest II kjente familien til det barnet han døpte.  

Gudstjenesten åpnet med inngangsprosesjon der dåpsfolk og tjenestegjørende deltok. Salme 

687 fra den nye salmeboken var inngangssalme, og koret, plassert på orgelgalleriet, sang 

flerstemt. Prestene har sine plasser i menighetsdelen, i det åpne området foran trappen nær 

prekestolen. 

Den ene kirkeverten bad innledingsbønnen. En kvinne og en mann fra dåpsfølgene leste 

tekstene i dåpsliturgien, mens prest I forrettet og døpte de første barna. 

Etter dåpen sang en solist Den fryste song eg høyra fekk sammen med koret. 
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Under Golria sang forsanger fra koret innledingen Ære være Gud i det høyeste, og koret sang 

leddene for fullt Gloria mens menigheten falt inn under Vi lover deg. 

Dagens bønn ble messet av prest I. Han stod vendt mot alteret, nede på gulvet foran trappen.  

Kirkevert leste teksten fra GT, deretter fulgte bibelsk samle 935 som ble ledet av koret. 

Under denne samler barna som skal være med på søndagskolen seg og går inn i sakrestiet 

nord for høykoret. De går ned nordsiden av kirkerommet, mellom søyleraden og veggen. 

Deretter synges Halleluja fra 977(5) i salmeboken. Under dette er det evangelieprosesjon der 

to lysbærerer — kirkevertene — og prest II deltar. Tekstboken blir hentet fra lesepulten. 

Prosesjonen stopper litt ned i menigheten, og presten leser versus popilum. Etter 

evangelielesningen synger koret Salige er de som hører Guds ord mens prosesjonen går 

tilbake. Prest II holder preken fra prekestolen. 

Etter prekenen synger koret et Halleluja, og deretter følger kunngjøringene der navnene på 

menighetens døde ble lest til slutt. 

Som forbønn ble litaniet på 982(1) brukt, med forsanger fra koret. Prest I står ved prekestolen 

under bønnen, vendt ad orientem, . Litaniet ble sunget acapella. 

Etter forbønnen ble salme 429 Fra sola stig og strålar sunget som offertoriesalme. Offer ble 

samlet inn i benkeradene av kirkevertene, og prest I går til sakristiet på nordsiden gjennom 

samme dør som søndagsskolen. Søndagsskolen slutter seg til resten av menigheten i løpet av 

offertoriet.  

Prest I tar på seg messehakel i sakristiet og går så til alteret gjennom en sidedør i høykoret. 

Han venter der på prosesjon som bestod av søndagskolen og kirkeverter. Kirkevertene bærer 

det innsamlede offeret samt ett nattverdssett dekket med et hvitt klede.  

Presten tar imot offeret samt brød og vin, og legger alt på alteret før han ber bønnen for 

offeret. Barna og noen av de voksne kneler ved alterringen mens dette skjer, andre står rundt. 

Etter bønnen går de ned, og presten begynner prefasjonsdialogen. Han begynner før alle har 

kommet seg helt ned og tilbake på plassene sine. 

Nattverdbønn A ble brukt, men uten den anamnetiske bønnen etter dialogen «Stort er troens 

mysterium». Koret synger flerstemt på Agnus Dei, ellers enstemt. Under Pax står presten i 

åpningen til høykoret under den innlednende fredshilsenen, og går så ned og hilser på 

dåpsfolkene. Invitasjonen til måltidet gjør presten fra midtskipet og Agnus Dei  synges mens 

begge prestene samt to nattverdsutdelere går opp til alteret. De første nattverdsgjestene går 

også frem mens Aguns Dei synges. 

Menigheten bruker særkalker og hvert knefall avsluttes med fredshilsen. Prestene bytter på å 

si hilsenen. Koret synger Å fekk eg kun være den minste kvist under utdelingen, og deretter 
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synges salme 614 Vår lovsang skal møte deg som menighetssalme. Deretter er det stillhet en 

stund før orgelet spiller den gjenværende tiden for måltidet. Prest I går ned i menigheten 

under nest siste knefall sammen med utdeleren sin for å gi nattverd til de som ikke kan gå 

opp til alterringen. 

Medhjelperne og prest II forlater alteret etter siste knefall, og prest I står alene under 

avslutningsordene og takkekollekten. Etter bønnen setter han nattverdselemenetene tilbake på 

alteret og lukker alterboken mens orgelet begynner forspillet til sluttsalmen, 695 Rop det ut. 

Elementene og alterboken blir værende på alteret når presten forlater det. Menigheten står 

under sluttsalmen.  

Prest I lyser velsignelsen fra toppen av trappen, rett på utsiden av inngangen til høykoret. Han 

bruker ikke alterbok. Under klokkeslagene (3X3) kneler presten på det nederste trinnet frem 

til postludiet begynner. 

Postuldiet består av variasjoner over utgangssalmen. Tjenestegjørende og dåpsfolk går ut i 

prosesjon, men stopper bakerst i kirken, under orgelgalleriet men før døren ut til våpenhuset. 

Menigheten klapper etter postludiet. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe bakerst i 

kirkerommet, under orgelgalleriet og bak siste benkerad. 

5.2.5 Førsteinntrykk 
Inntrykket jeg satt igjen med umiddelbart etter gudstjenesten, var at de tjenestegjørende var 

relativt trygge på gudstjenesten, og på liturgiens tekst og gang. De forskjellige leddene fløt 

godt, og hverken hovedcelebranten eller de andre tjenestegjørende nølte eller viste 

usikkerhet. Jeg synes likevel å ane en stivhet i utførelsen som kunne tyde på at liturgien ikke 

ennå helt har kommet inn under huden. Etter det jeg forstod, er denne måten å gjennomføre 

gudstjenesten på, relativt ny, dvs bare holdt på rundt et års tid eller noe lengre ved det 

tidspunktet jeg var der. Inntrykket mitt var at de hadde nådd det som noen læringsteoretikere 

kaller bevisst kompetanse, dvs at man er istand til å utføre en handling godt så lenge man 

tenker over det man gjør. 202 Det neste trinnet er den ubevisste kompetansen hvor en ferdighet 

har blitt automatisert eller instinktiv: man må ikke lenger tenke over det man gjør, 

ferdigheten er blitt internalisert. 203 Forskjellen mellom de to, er først og fremst et spørsmål 

om tid til å ha repetert handlingen ofte nok. 

Stilmessig ligger gudstjenesten mot det høykirkelige, men i en litt avdempet form. For 

eksempel var det bare prestene som bar liturgiske klær, og korgruppen var aktivt i de 

musikalske leddene. Andre medliturger var ikke synlig aktive i de fleste liturgiske ledd; jeg 
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hadde inntrykk av at det var prestene, og i hovedsak prest I, som bar den liturgiske 

handlingen, til tross for at søndagskolen deltok i offertorieprosesjonen.  

	

5.3 Menighet II 
5.3.1 Beskrivelse av menigheten. 
Bymenighet i et område som tradisjonelt har vært et arbeiderstrøk. Menigheten var en  

blanding av eldre og yngre voksne, med hovedvekt av middelaldrende og eldre. Det var noen 

barnefamilier tilstede, men ikke mange: ett dåpsbarn med følge. Det var også noen innslag av 

etnisk diversitet i menigheten. 

Medvirkende:  

Prest, kvinne 

Kantor, kvinne. 

Klokker, mann 

Kirketjener, mann, afrikansk opprinnelse. 

To kirkeverter: kvinner. 

Medvirkende i prosesjon: fire kvinner — kirkevertene samt to kvinner fra menigheten 

— og en mann. To av kvinnene samt mannen av afrikansk opprinnelse. 

5.3.2 Kirkerom  
Arbeidskirke fra 1960-tallet med kontorer, menighetssal, og kirkerom i samme bygning. 

Kirkerommet består av ett stort, firkantent rom med tretak, høyest over midtgangen og 

skrånende ned mot veggene. Veggene er i murstein, med firkantede søyler i betong i hvert 

hjørne.  

Inngangen er bakerst på nordsiden. Langs hele baksiden løper et orgelgalleri kledd i tre uten 

benker under. En lysglobe i smijern står under galleriet, ved midtgangen. 

 Gulvet er i stein med en grønn løper opp midtgangen. Midtgangen er noe kort.  Østveggen er 

rett, uten noen form for innsnevring, men alterpartiet er skilt ut ved at det ligger høyere enn 

resten av kirkerommet, som et podie eller en lav scene, og ligger tre trappetrinn opp fra 

gulvplanet.   

På gulvet på sydsiden står det et flygel mellom den første benkeraden og noen korkrakker. 

Det er faste kirkebenker i tre. 

Døpefonten står ved sydveggen, utformet som et firkant uten symboler i grå betong. Foran 

står det en gulvstake i smijern med dåpslys.  
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Prekestolen er på samme høyde som alterpartiet, men løper ut til kanten av trappen. Den er 

enkelt utformet i en firkant i samme grå betong som døpefonten og søylene. 

Alteret er laget i samme betongen. Det er frittstående, men med liten klarning til veggen bak. 

Alteret er dekket av en enkel, hvit duk som ligger i kant med bordflaten foran og henger ned 

et lite stykke på sidene. Over den midterste delen henger et antipendie i grønt, dekorert med 

en stilisert fisk kombinert med et liggende kors. En kneleskammel trukket i lær står på hver 

side av alteret. Alterringen er enkel og luftig, og ligger i en slak halvbue og er trukket i lær. 

Lesepulten står oppe på podiet syd for midtgang og alter. 

Altertavlen er gyllent, abstrakt med noen mindre rektangler i forskjellige farger. Den er noe 

bredere enn alteret, formet som et liggende rektangel. Det står en gyllen kristusfigur med 

åpne armer på siden oppå rektangelet. Figuren har glorie og er lett stilisert. 

En frise med glassmalerier løper rett under mønet og dekker tre av veggene. Glassmaleriene 

er abstrakte, men med enkelte lett gjenkjennelige symboler, hovedsakelig kors. Kolløren er 

varm.  

Rommet som helhet er preget av enkle og klare linjer der altertavlen og glassmaleriene står 

klart frem som de eneste utsmykningene utover samspillet og kontrastene i materialene som 

er brukt. 

5.3.3 Klær 
Prest (eldre kvinne): 

Presten bærer messehakel i en bleket grønnfarge. Den rekker omtrent til knærne og har et 

rektangulært snitt, men med avrundede kanter. Skuldrene går et godt stykke ut over prestens 

skuldre. Messehakelen er laget i et relativt stivt eller tykt stoff  som står noe ut fra prestens 

skuldre. Halsåpningen er svakt buet.  Messehaklen har et symbol foran og ett bak. Foran er en 

stilisert lyre med en krone over. Symbolet bak består av en stillisert tornekrans med et kors 

med et hjerte under og bokstavene IHS inni. Symbolene knyttes sammen av to striper som 

går fra lyren, over skuldrene og til tornekransen bak. en tilsvarende stripe går fra symbolene 

og ned. 

Under bærer presten alba uten sigelum og grønn stola, og har mørke klær under albaen: 

genseren stikker noe ut under ermene. Hun har mørke sko med noe hæl. 

Medliturg (eldre mann): 

Alba med hette uten sigelum som er lukket med gildelås foran. Under har han  mørk grå 

bukse, sorte sko og lys grå skjorte. 

Kirketjener: alba uten sigelum. 
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Prosesjon:  

Fem medhjelpere, tre kvinner og en mann, hvorav tre med afrikansk opprinnelse. De har 

sivile klær, noen i avdempede farger, noen i mer klare farger. 

5.3.4 Kort om gudstjenesten som helhet 
Gudstjenesten var en vanlig høymesse med dåp i kirkeårets grønne tid og fant sted innen to 

uker etter gudstjeneste I. Ett barn som ble døpt. 

Gudstjenesten åpnet med inngangsprosesjon. Salme 579 fra den nye salmeboken, Kristus kom 

med vann og blod, ble sunget som kombinert inngangsalme og dåpssalme.  Kors og lys ble 

båret inn. Lysene var to litt større staker som ble båret av hver sin lysbærer og plassert på 

kanten av prekestolen. I tillegg ble dåpskanne og tekstbok båret inn. Dåpsfamilien deltok i 

prosesjonen med dåpsbarnet, og presten gikk bakerst. Presten gikk opp foran alteret og holdt 

inngangsordene der, vendt mot menigheten. Hun bad så inngangsbønnen, vendt mot alteret. 

Dåpsliturgien, utenom selve dåpen, ble forrettet fra alteret. Presten leste alle tekstene. Under 

bønnen for dåpsvannet helte kirketjener vannet i dåpsfatet. Han assisterte også under dåpen. 

Det litt vanskelig å se og følge med på dåpen på grunn av fontens plassering, og fordi følget 

delvis skygget for døpefonten. Under presentasjonen av dåpsbarnet tok presten barnet med til 

midten av rommet, godt synlig for alle. Menigheten klappet etter dåpen. 

Dagens bønn, Kyrie og Gloria ble forrettet fra alteret, og presten var vendt ad orientem. 

Presten ble stående ved alteret under tekstlesningen, vendt mot menigheten og med blikket 

mot tekstleser. Etter lesningen ble salme 569 Guds ord, det er vårt arvegodt, sunget.  

Under salmen forlot presten alteret og satt seg på en stol ved siden av prekestolen. Hun gikk 

på prekestolen mot slutten av salmen og stod der under lesningen av evangeliet. Tekstleser 

leste evangeliet fra lesepulten. Menigheten stod under lesningen av evangeliet, og tekstleser 

gav tydelige tegn når de skulle sitte og stå. Presten ventet til menigheten hadde satt seg før 

hun begynner å preke. Presten leste prekenen med litt lav stemme, og uten mange gester. 

Prekenen ble etterfulgt av salme 345, Å, kor djup, og kungjørningene leses deretter av 

tekstleser. Menighetens forbønn fulgte så, ledet av presten. Hun ledet bønnen fra alteret, 

vendt ad orientem, og bønnen fulgte oppsettet for forbønn fra gudstjenesteboka.  Herre hør 

vår bønn var menighetssvar. Presten brukte ingen gester under bønnen. 

Etter forbønnen fulgte offertoriesalmen Lat kvar jordisk skapning teia fra NoS 602. Presten 

forlot alteret og kirkerommet og gikk inn i sakristiet på nordsiden. Når hun kommer tilbake, 

hadde hun på seg messehakel. Hun stilte seg ved prekesstolen og venter der. I mellomtiden 
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tas det opp offer i benkeradene, og når det er gjort, blir innsamlet offer båret frem i prosesjon 

sammen med kalk, disk og nattverdselementer. 

Prosesjonen ledes av klokker, kledd i alba. Han bærer et klede, korporale, og etter ham følger 

resten av prosesjonen som bærer elementene, offerposene og en blomstervase. De øvrige 

deltagerne var kledd i sivile klær, og var av blandet etnisk opprinnelse. Presten slutter seg til 

prosesjonen idet de passerer henne. 

Klokkeren vasker hendene med antibac før han dekker alteret, ett element av gangen. 

Dekkingen er godt synlig for menigheten. Når han er ferdig, stiller han seg ved sydveggen, 

fremdeles oppe på podiet, men unna alteret og alterringen. De andre deltagerne i prosesjonen 

går tilbake til sine plasser i menigheten når deres oppgave er over. 

Presten ber bønnen for offeret, og begynner så rett på prefasjonsdialogen. Hun bruker 

nattverdbønn A, men med et tillegg til anamnesen. De liturgiske melodiene er de samme som 

ble brukt før liturgireformen. 

Under Pax går presten ned i menigheten og hilser på både dåpsfolkene og andre i 

menigheten. Det er en del bevegelse i menigheten under dette: nesten alle hilser på alle.  

Organist begynner forspillet til Agnus Dei når hun ser at prest og klokker beveger seg opp 

mot alteret igjen. Sangen begynner noe før de er fremme. Presten vasker hendene med 

antibac før hun gir kalken til klokkeren og tar disken med brødet selv. De snur seg idet 

musikken stilner, og presten inviterer til måltidet. 

Menigheten bruker særkalker. Det er ingen salme under måltidet, men organisten spiller rolig 

og litt neddempet musikk. Presten sier fredshilsen etter hvert knefall. 

Ved nattverdens avslutning står prest og klokker sammen. Presten sier den avsluttende 

hilsenen, og bruker en litt annen formulering enn den tradisjonelle. Begge vender seg mot 

alteret under takkekollekten som klokkeren ber. Klokkeren forlater så alteret og slutter seg til 

klokkeren. Presten bruker noe tid før hun snur seg og lyser velsignelsen. Under 

klokkeslagene kneler hun på den ene kneleskammelen.  

Som slutt- og utgangsalme synges salme 77, Du Ord frå alle æver. Kirketjener leder 

utgangsprosesjonen med korset. Han hilser alteret tydelig før han går ned midtgangen. Resten 

av utgangsprosesjonen er noe nølende, men kirketjener stoppet og ventet i midtgangen til de 

kom igang. Dåpsfamilien var med ved utgangen også. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i 

menighetssalen som lå bak vestveggen til kirkerommet. 
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5.3.5 Førsteinntrykk 
Førsteinntrykket av gudstjenesten var at det var godt å være tilstede. Musikk og salmer var i 

stor grad kjent for meg, og det påvirket selvfølgelig opplevelsen. Generelt hadde 

gudstjenestene neddempet stil som ikke la opp til store eller voldsomme følelser, men mer 

mot fellesskap og det intime. I et spekter mellom høy- og lavkirkelig, ville jeg plassert 

gudstjenesten omtrent midt på.  

Rommet var stort, og jeg hadde opplevelsen av at de måtte jobbe noe mot rommet for å 

oppnå det mer intime fellesskapsfølelsen. 

Liturgien virket ikke gjennomøvd i samme grad gudstjenesten i menighet I gjorde, men de 

medvirkende virket tilstedeværende og fleksible. Dette inntrykket kom sterkest frem der det 

forekom glipp i handlingen. For eksempel var prosesjon ut litt nølende, men kirketjener 

ventet da rolig i midtgangen til resten kom i gang.  Inntrykket jeg hadde, var derfor generelt 

av at der var en trygghet i utførelsen som kom av at handlingene i stor grad var blitt 

internalisert. 

Det var relativt få salmer som ble sunget, og det var ikke så mange punkter der menigheten 

var med som en hel gruppe, men gruppen var liten nok til at alle var svært aktive under 

fredshilsenen, og alle hilse på hverandre. Det var også en relativt stor gruppe som var med på 

dekkingen av. Det gav inntrykk av at liturgien var noe menigheten gjorde sammen, til tross 

for at det var relativt få salmer, eller andre punkt der hele gruppen deltok.  
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6  Analyse og diskusjon 
6.1 Offertoriet 
Offertoriet er det første leddet i nattverdsfeiringen og markerer overgangen til Måltidets del. 

(Se s. 34) Det er et praktisk rettet ledd 204 hvor nattverden forberedes. Begge menighetene i 

materialet mitt har tatt inn elementer fra eldre praksis med frembæring av brød og vin, men 

har gitt dette leddet forskjellig utforming, og ulikt fokus. 

Tidsangivelsene er til opptakene, gjengitt i transkriberingene som ligger vedlagt oppgaven.  

6.2 Offertoriet i menighet I 
00:49 

Presten kommer inn fra sakristi på sydsiden av kirken under offertoriesalmen. Han går inn i 

alterringen med halvlange steg lett gyngende gange. Når han kommer inn i alterringen, blir 

skrittene kortere og langsommere. Armene holder han bøyd og inn mot kroppen. Han bærer 

en bok i høyre hånd.  

Presten går til alterringens nederste punkt; og snur seg mot alteret. Han avslutter bevegelsen 

ved å samle hendene foran kroppen og holder boken lett mot mage og bryst. Til slutt trekkes 

albuene inn mot kroppen i en liten, men tydelig bevegelse. Det ser ut som om han puster ut 

samtidig, men opptaket viser ikke dette klart. 

Presten blir stående i ro. Overkroppen er, så langt det er synlig i opptaket, rett, og blikket 

rettet mot alteret. Klærne svinger fremdeles, spesielt den nederste fallen i albaen vipper frem 

og tilbake flere ganger.  

Etter en pause på ca 5 sekunder, hilser han alteret, sannsynligvis med   et lite nikk. Han går så 

opp til alteret.  

Fremme ved alteret gjør presten flere mindre bevegelser: legger alterboken på alteret og slår 

opp i den, retter på boken som står oppslått på alteret, og berører ansiktet sitt før han folder 

hendene  og bøyer hodet ytterligere. Han holder denne posisjonen i ca ett sekund, før han 

deretter lar hendene falle og ordner med noe i venstre lomme — sannsynligvis mikrofonen. 

Bevegelsene er små og holdt nære kroppen, og energien i bevegelsene er lett og indirekte, 

raske, men med pauser innimellom. 

	
01:40 

Når disse forberedelsene er ferdige, blir presten stående med hendene hvilende på alteret og 

hodet bøyd. Han står urørlig i syv sekunder mens orgelet spiller. Han blir stående tre-fire 



	60	

sekunders etter salmen er sunget mens orgelet spiller, til sammen syv sekunder. Så gjør han et 

kort, raskt nikk og snur seg mot menigheten. Han gynger litt i vendingen.  Han blir stående 

og vente i ca ti sekunder. Han smiler og ser på prosesjonen som kommer opp fra menigheten 

(utenfor kamera).  

	
02:08 

Prosesjonen består av barn som har deltatt på søndagsskolen, samt noen av foreldrene. Den 

blir ledet av søndagsskolelæreren, en kvinne, som bærer et tent kubbelys. Med i prosesjonen 

er også kirkeverter som bærer frem innsamlet offer, samt nattverdselementene i kalk og disk, 

båret sammen og dekket av et hvitt klede.  

Presten venter mens barn og foreldre samler seg rundt alterringen. De det er plass til kneler, 

de andre står rundt. Det er såpass mange at det er trangt noen steder. Barna noe urolige, og 

det er ganske mye bevegelse som skjer. Presten blir stående til de fleste er på plass. 

Før alle deltagerne i prosesjonen har falt helt til ro, gjør presten et lite nikk og går ned mot 

midten av alterringen.  Armene bøyd og inntil kroppen men han slipper dem ned idet han går 

ned fra plattingen. Han beveger seg lett gyngende i kroppen, og armene svinger i en normalt 

fri flyt. Han smiler lett.  

Presten mottar offerposer —  en i hver hånd —  snur seg, og går tilbake til alteret. Så legger 

han offerposene på alteret, ved kanten mot nordsiden. Han går ikke helt bort og må strekke 

seg for å legge offerposene fra seg. 

Deretter snur han seg og går tilbake ned mot alterringen, med armene bøyd men ikke holdt 

sammen foran kroppen. Han løfter venstre hånd og senker høyre for å motta elementene: kalk 

med disk dekket av et hvitt klede. Brød og vin er allerede istandgjort. Det står alt ett 

nattverdsett klart på alteret.  

Presten snur seg og bærer elementene til alteret hvor han setter dem fra seg litt til syd for 

alterets midtpunkt. Han lar nattverdssettet stå fremdeles dekket av kledet. 

	
02:46 

Orgelet stilner, og avslutter med én lang, litt dyp akkord. Presten løfter hendene i 

bønnepositur med armene ut til siden og håndflatene vendt opp. (Se ill. 2) Hendene er åpne, 

med lukkede fingre men åpen tommel. Blikket er vendt ned, og presten har en lett bøy i 

nakken. Overkroppen er oppreist og en anelse foroverlent. Posisjonen har to retninger: 

armene og hendene er løftet oppover, mens hodet og ansikt/blikk er vendt ned. 
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Illustrasjon. 2 
 

Energien i kroppsspråket er rolig uten å bli slapp. Det er nok muskelspenning til å holde 

posisjonen, men ikke så posisjonen virker stiv. Posituren har en moderat sterk tyngde.  

Presten venter til orgelet toner ut før han begynner å snakke. Stemmeleie ligger i en lys 

baryton og klangen har noe fylde. Presten snakker i et rolig tempo, men trekker noen ord 

sammen. Diksjonen er tydelig, med lett artikulerte ord. 

Deltakerne i prosesjonen kneler eller står rundt alterringen under under takkebønnen. 

	

Evige-Gud,…	din	er=	jorden	og	det	som	fyller	den	...		Alt	vi	eier	tilhører	deg,	av	ditt-eget	
gir	vi	deg	tilbake~	<litt	saktere>	Ta-imot	osss,	…	<lett	understrekende>	barn	og	voksne,	
…og	våre	gaver,	i	Jesu	navn.	…	<Svakere,	mykt>	Amen.	

	
Bønnen har lagt «barn og voksne» til teksten fra Gudstjenesteboken. 205 «Barn» og «voksne» 

blir uttalt med ekstra trykk. Presten tar hyppige pauser i teksten og stemmeleie går noe opp 

før hver pause. På «tilbake» går leiet litt ned og så opp igjen. «Amen» blir uttalt noe mykere 

og svakere, og stemmeleiet går ned på siste stavelse. 
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Under bønnen holder presten bønnestillingen. Han gjør små bevegelser med armer og hode 

som for å understreke enkelte ord. Bevegelsene begynner ved "ta i mot oss..." og bli sterkere 

mot slutten av bønnen. Energien i disse små bevegelsene har en fri flyt med en fleksible 

retning. 

	
03.05 

Etter «amen» holder presten posisjonen i omtrent et og et halvt sekunds før han lar hendene 

synke. Menigheten er ikke med på "amen". 

Etter at han senket armene, snur presten seg med rolige bevegelser. Dette er delvis skjult på 

opptaket, men han dukker opp igjen ganske fort. De som har deltatt i prosesjonen går ned. 

Presten ser på dem mens de forlater alteret.  

Orgelet stemmer opp til prefasjonsdialogen før alle har forlatt koret.  

	

6.3 Foreløpige observasjoner fra menighet I 
6.3.1 Fokus: Hva har jeg sett? 
Fokus i menighet I er spredt. Prosesjonen består av både barn og voksne, men hovedsakelig 

barn som har deltatt på søndagskolen.  En del av foreldrene til barna er også med i 

prosesjonen, og i tillegg deltar medliturger som bærer offerposer og nattverdselementene. 

Medliturgene skiller seg ikke i særlig grad fra de andre voksne i prosesjonen: de bærer ikke 

liturgiske klær.  

Intensjonen med prosesjonen virker delt: den fungerer både for å ta imot barna etter 

søndagskolen (s. 51), for å bære frem det innsamlede offeret, og bære frem 

nattverdselementene. 

Presten trekker til seg noe oppmerksomhet ved å være den eneste ved alteret som er kledd i 

liturgiske klær, og den eneste innenfor alterringen. Men prestens bevegelser er ikke store 

(02:08) og han forsøker ikke aktivt å ta fokus. Han står bak de andre aktørene og vil derfor 

lett miste fokus. Barna, på sin side, er mer eller mindre tilfeldige aktører og deres 

oppmerksomhet er spredt. De bidrar ikke til å skape et klart fokus. 

Under bønnen (02:46) tar presten fokus ved å innta er stor og tydelig bønnepositur, og ved at 

han taler. Der samles fokus i større grad om det som skjer. 
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6.3.2 Rom: hva har jeg sett? 
Som sett i presentasjonen over (s. 50) er det et tydelig skille mellom alterpartiet og resten av 

kirken. Dette gir rommet noen likhetstrekk med et tradisjonelt teaterrom, der publikum sitter i 

ett rom og ser inn i et annet. 206  

Presten er ikke med i prosesjonen, men entrer høykor fra en sidedør. Prosesjonen går opp 

midtgangen. Dette er første gangen alteret tas direkte i bruk. 

Fordi alteret ligger såpass høyt over gulvplanet i kirken, er det en tydelig oppadstigene 

bevegelse i prosesjonens gang.  Men presten er ikke del av denne; han står ved alteret og tar 

imot representantene for menigheten der oppe. Presten blir en representant for Gud overfor 

menigheten, ikke en representant for dem. 

Prosesjonen er representanter for menigheten, og disse representantene er hovedsakelig barn. 

De går fra sakristiet som ligger på sydsiden av alteret, ned sydsiden av kirken og opp 

midtgangen fram til alteret. Prosesjonen kan derfor sees et bilde av et vandrings- eller 

pilegrimsmotiv: menigheten på vandring mot det endelige mål hos Gud. De lukkes inn i det 

rommet i rommet som høykor og alterparti utgjør, målet for reisen. 

Kirkerommet blir gjennom prosesjon og forflyttninger brukt aktivt, og bruken moderer 

rommets betydning, slik Kieckhefer snakker om (s. 39): Alteret er fjernt, men menigheten 

beveger seg mot det, og denne bevegelsen er en oppstigning, det Schmemann så som kjernen 

i liturgien (s. 30). Presten står der allerede, og har ikke vært gjennom den samme 

oppstigningen. 

6.3.3 Kropp: hva har jeg sett? 
I tillegg til orienteringen mot øst, har prestens kropp under takkebønnen (02:46) to retninger: 

armene og hendene retter seg oppover i orantesstillingen, mens hodet og ansiktet vender seg 

ned. I utgangspunktet er det en praktisk grunn til dette: teksten til bønnen ligger på alteret og 

presten må se ned for å kunne se den. Derav den nedadvendte holdningen for hode og nakke. 

Den dobbelte retningen gir et komplekst blide. At ansiktet er slått ned kan sees som et tegn på 

ærbødighet: i bønnen trer presten frem for Gud på vegne av menigheten, og slår blikket ned i 

møte med det guddommelige. Men det nedslåtte blikket gir en lukket posisjon, og man 

skjuler seg når man slår blikket ned. Det bøyde hodet er slik en ambivalent stilling. 

De løftede hendende gir retning oppover. De er ikke strakt opp lik en som griper etter noe 

eller som et barn som ber om å bli løftet;  de har en mildere kvalitet i seg. Posisjonen er åpen 

og inviterer den presten henvender seg til, til å komme og ta det som blir tilbudt. Dette passer 

til en bønn for det innsamlede offeret. Det konstituerer også et sted for Gud som «oppe», dit 
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hendene løftes. Alteret blir stedet henvendelsen kommer fra: man vender seg mot alteret for å 

be, men alteret er ikke Gud. Retning for henvendelsen til Gud, er mot øst. 

	
Objekter   

Presten interagerer med både gruppen som helhet gjennom blikk og smil, og med 

medliturgene som overrekker objekter: offerposer og nattverdsett.  

Som sett over, er det historisk en sammenheng mellom innsamlingen av gaver og 

frembæringen av nattverdselemetene: brød og vin var den opprinnelige gaven (s. 35). Denne 

sammenhengen kommer fram gjennom at begge deler bæres frem. Men ett ferdig nattverdsett  

stod alt på alteret fra gudstjenesten begynte. Det svekker forbindelsen mellom elementene, 

prosesjonen og offeret: frembæringen blir mer ‘på liksom’ når bare deler av brød og vin 

bæres frem. 

Om vi kun ser på hvordan presten behandler objektene under bønnen, er det noe uklart hva 

takkebønnen bes over: det innsamlede offeret — pengene — eller elementene, eller begge. 

Både offer og elementer står på alteret, og presten holder armene såpass åpne og vide at de 

kan inkludere hele alteret og alt på det. 

De åpne, tomme hendene kan også trekke en tolking mot at offeret innfatter mer enn bare 

objektene: også presten og de som deltar i prosesjonen. Ved å komme opp til alteret, gir 

deltagerne seg selv til  Gud. Deltagerne er en utvalgt gruppe som representerer menigheten, i 

hovedsak barn. Barna blir slik del av offeret som gis Gud. 

6.3.4 Stemme: hva har jeg hørt? 
Under offertoriet ligger vekten på det som skjer og ikke det som sies. En av de viktigste 

tingene jeg har hørt, er det jeg ikke har hørt: størstedelen av leddet er utført i stillhet. Orgelet 

har spilt, men etter at menighetssangen har tatt slutt — som skjer før istandsettingen av 

alteret begynner — er det ingen ord. Handlingen har dermed mulighet til å kommer frem som 

en selvstendig hendelse. 

Takkebønnen oppsummerer og verbaliserer handlingen, og slik blir handlingen ikke stående 

helt selvstendig.  Ordene «ta imot oss, barn og voksne, og våre gaver» understøtter tolkingen 

av at bønnen omfatter ikke pengene eller elementene, men også akrørene overgis til Gud. 

Dette har gjenklang i Gudstjenestbokens uttalelse om at vi bærer oss selv og våre liv frem 

med takkeofferet. 207 Tillegget forskyver den tekstlige meningen og retter oppmerksomheten 

mot gruppen som er samlet i alterpartiet. 
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Presten deler opp teksten gjennom pauser. Hver setningsbit holdes likevel sammen gjennom 

stemmeleiet: ved å gå opp i leie før hver pause istedenfor å gå ned, motvirker han den vanlige 

språkmelodien som runder av setninger ved å gå ned i både leie og volum. 

 

6.4 Offertorie i menighet II 
00:00 

Presten forlater alteret under forspillet til offertoriesalmen og går inn i sakristiet på nordsiden. 

Offer tas opp i benkene. Etterhvert kommer presten ut igjen, kledd i messehakel. Hun går 

ikke tilbake til alteret, men venter ved prekestolen. Hun står med armene hengende rett ned. 

	
02:20 

Mot slutten av salmen kommer prosesjonen med elementene og offeret opp midtgangen. Den 

blir ledet av klokker kledd i alba. De andre medliturgene bærer sivile klær.   

Klokker bærer korporale, et relativt stort, hvitt klede. Han går med armene lett inntil kroppen, 

albuene bøyd og bærer kledet i brysthøyde. Håndflatene er vend opp, og duken ligger over 

dem som om det var en åpen bok. 

Etter klokkeren følger to kvinner i sivile klær, en av etnisk norsk opprinnelse og en av 

afrikansk. De bærer elementene: kalk + kanne med vin, og disk + oblatboks. Etter dem følger 

en kvinne i sivile klær, også hun av afrikansk opprinnelse. Hun bærer en liten vase med 

blomster. Til slutt kommer en mann og en kvinne i sivile klær, igjen en av afrikansk 

opprinnelse — mannen — og en av norsk — kvinnen. De bærer offerposene med det 

innsamlede offeret. 

Klokker stopper på toppen av trappen og hilser alteret et bukk før han går rundt alterringen på 

nordsiden.  Resten av prosesjonen stopper også, men uten å bukke. Presten slutter seg til 

prosesjonen idet de passerer henne.  

Prosesjonen stopper på god avstand til alteret mens klokker forsetter helt frem. Han stopper 

midt foran alteret. Korporale legges til siden for alterets midtpunkt, mot syd og slik at det 

delvis ligger utenfor det området antipendiet henger. Klokker bretter ut duken med store 

bevegelser som gjør handlingen tydelig selv om han står med ryggen til menigheten. Etter at 

korporale er brettet ut, vasker han hendene med antibac fra en flaske som står på alteret. 

Salmen slutter mens klokkeren bretter ut korporale. Orgelet fortsetter å spille. 
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03:29 

Klokkeren snur seg så mot nord så han står i profil. Han gir et lite nikk som tegn om at hun 

som bærer disk og brød skal komme frem. Kvinnen kommer frem og blir også stående i 

profil, ansikt til ansikt med klokkeren. Hun gir ham disken, og når han har tatt den imot, 

åpner hun oblatboksen og holder den ut for ham. Klokkeren legger opp oblater på disken. 

Han bruker store, tydelige bevegelser og gjentar handlingen flere ganger til han har lagt opp 

nok brød. Så snur han seg mot alteret og setter disken på korporale. Medliturgen lukker 

boksen. Når klokkeren vender seg tilbake mot henne, gir hun ham boksen. Han tar imot med 

et nikk, og hun går forbi ham og ned i menigheten via sydsiden. Klokkeren setter boksen på 

alteret mens den første medliturgen går ned. 

Klokkeren vender seg på samme måte til den neste medliturgen. Hun kommer med kalk og 

vinkanne. Klokkeren får kalken og medliturgen heller i vin. Igjen med tydelige og store 

bevegelser. Klokker setter kalken på korporale, mottar deretter kannen med et nikk og setter 

den på alteret mens medliturgen går forbi og ned i menigheten. 

Igjen vender klokker seg mot neste medliturg, som bærer en liten vase med blomster. Hun 

kommer frem og gir ham blomstene, og han tar imot med et nikk. Hun går ned i menigheten 

og klokkeren setter vasen på alteret. 

Klokkeren vender seg tilbake, og de to siste medliturgene kommer sammen frem med hver 

sin offerpose. De gir dem til klokkeren samtidig, og han tar imot med et nikk. De går ned og 

klokkeren legger offeret på alteret, et stykke bak og mot midten. 

Presten blir stående på avstand til klokkeren er helt ferdig, men både presten og de to siste 

medliturgene går gradvis forover ettersom dekkingen skrider frem. 

Klokkeren avslutter sin handling med å vende seg mot alteret og bukke lett før han også 

forlater alteret. Han stiller seg ved døpefonten.  

04:54 

Presten går så frem for alteret. Hun går med armene hengende rett ned, men begynner å løfte 

dem opp mot alteret idet hun vender seg mot alteret. Hun retter litt på noe foran seg på alteret 

— muligens en alterbok. Hun strekker seg fremover og plukker opp offerposene fra alteret. 

Venstre arm og skulder må strekke seg langt frem, mens høyre ikke behøver det. Hun tar en 

offerpose i hver hånd og løfter dem.  Overarmene og albuene holder hun ned langs kroppen, 

underarmene og hendene beveger hun ut til siden. Bevegelsen åpner armer, bryst og skuldre 

til en åpen posisjon. Bevegelsen har en kontrollert flyt og er rolig. Hun står med ett ben under 

hver skulder. 
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Gesten er relativt liten, med lemmene holdt nære inntil kroppen (se ill. 3). Det er en følelse av 

middels sterk vekt  over skuldre og armer. Messehakkelens tyngde gjør at stoffet henger 

ganske rakt ned og dette bidrar til at skikkelsens form virker bred og stødig, som om presten 

er større enn hun er. Formen kroppen hennes får av de liturgiske klærne, forsterkes av 

stillingen.   

	

	
Illustrasjon. 3 
 

05:06 

Idet presten avslutter bevegelsen, slutter orgelet å spille. Presten venter omtrent ett sekund 

mens hun holder posisjonen før hun sier: 

	

«Éevige	Gud	…		din	er	jorden	og	det	som	fyller	den`..		Alt	vi	eier	tilhører	deg`	…	
<varmere>	av	ditt	eget	gir	vi	deg	<litt	nølende>tilbake	..	Ta-imot	oss,	og	våre	gaver,	i	
Jesu	<svakere>	navn`.	<svakt,	sluker	ordet>Amen.»	
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Presten følger bønnen i alterboken uten forandringer. Hun snakker med middels lys stemme, i 

et relativt rakst temop, og har et lett syngende tonefall. De først to ordene sies noe sakte, med 

trykk på ‘e’en i «evig». Den første vokalen er også litt lengre. Hun har en tydelig diksjon og 

artikulerer ‘j’ i «jorden» og ‘lt’ i «alt». Før pausene går hun litt ned i leie, særlig ved «navn». 

«Amen» uttales svakt og mumlene. Stemmen har der ingen klang og lyden av ordet slukes.  

Etter bønnen legger presten fra seg offerposene på alteret. Hun ser litt frem og tilbake mellom 

alterbok og alter, og slipper armene opp og ned før hun snur seg. Orgelet stemmer opp 

forspillet til prefasjonsdialogen. 

	

6.5 Foreløpige observasjoner fra menighet II 
6.5.1 Fokus: hva har jeg sett? 
Prosesjon og dekking av alteret har et tydelig fokus. Prosesjonen består av representanter fra 

menigheten. De er få og alle har en definert oppgave. Klokker leder handlingen, og fokus blir 

gitt til det som skjer foran alteret: dekkingen. Hver del av dekkingen blir gitt tid og blir utført 

slik at det er lett å se hva som skjer. Ved at dekkingen får såpass stor oppmerksomhet, 

kommer nattverdens måltidskarakter i fokus. 

Sammen med måltiskarakteren, bidrar også dekkingen til at nattverdselementene kommer i 

fokus.  Dette kan fungere som et frempek mot verba og konsekrasjonen. Alter og elemeter 

knyttes sammen, og elementene, som i nattverden skal bli sted for Guds nærvær, bringes frem 

til alteret, som er stedet for Guds nærvær (s. 41). 

Presten er ikke i fokus før under bønnen for offeret, og deltar ikke i dekkingen. Det er 

menigheten som dekker og menigheten som handlende kommer i fokus gjennom de leke 

medliturgene. Resten av menigheten observerer representantenes handling direkte. 

Det at presten holder offerposene under bønnen tyder på at takkebønnen er for de innsamlede 

gavene. Dette retter fokus noe vekk fra elementene, selv om de nettopp har blitt båret frem og 

nattverdsbordet tydelig blitt dekket. Prestens interaksjon med offerposene retter 

oppmerksomheten mot disse. 

6.5.2 Rom: hva har jeg sett? 
Kirkerommet i menighet II er bredt og kort. Alterpartiet er bredt, og hevet noe opp fra 

gulvplanet i resten av kirken, men er ikke skilt fra resten. Alteretparitet fungerer som et 

podie, og det er i relativ nærhet til de fleste steder i kirkerommet. Dette gjør at det er lett for 

menigheten å se hva som skjer. 



	 69	

Ved å ha en mindre prosesjon, med deltagere som har konkrete oppgaver, flyttes det som 

skjer i prosesjonen også nærmere den delen av menigheten som ikke aktivt deltar. Presten er 

ikke del av prosesjonen under første del av den, men kler seg om i et sakristi. Utformingen av 

rommet gjør at presten ikke kommer rett inn i alterpartiet og hun går heller ikke frem for 

alteret med en gang, men slutter seg til prosesjonen når den kommer opp på podiet. 

Dette gjør at presten fungerer som en del av menigheten, og når hun går for alteret er det til et 

nattverdsmåltid som er blitt dekket av menigheten. Bønnen for offeret, der hun står som 

representant for menigheten, er den første delen av nattverdsliturgien som hun leder. 

Tilsammen uttrykker dette at presten er menighetens representant. 

6.5.3 Kropp: hva har jeg sett? 
Det er flere kropper i spill under offertoriet i menighet II, og de beveger seg i forhold til 

hverandre og kommer i berøring med hverandre. Den viktigste aktøren er klokkeren. Han 

kommer i berøring med de andre, og han er også den som leder handlingen. Bevegelsene i 

rommet og mellom aktørene, gjør at dekningen blir en viktig handling i seg selv. Den utgjør 

ikke en pause for menigheten der de må vente på at nattverden skal begynne, men en 

handling som ikke trenger ledsagende ord. I en gudstjeneste der mye av handlingen er ord, 

uttrykker dekningen at gudstjenesten også er en fysisk handling.  

 Aktørene interagerer med objekter og med hverandre. Det er bevegelse i rommet, men denne 

er styrt og organisert. Det er både aktører som er kledd i sivile klær, og aktører i liturgiske 

klær. Aktørene er etnisk diffrensiert. Dette gir et uttrykk av mangfold. De sterke fargene som 

noen av aktørene bærer, er både noe som uttilsiktet kan trekke til seg oppmerksomhet og 

forstyrre, men også livner opp det visuelle inntrykket.  

Dekningen har noen likhetstrekk med en dans: bevegelsene følger et system som er 

regelbundet, men som forandrer seg litt mellom hver tur. Handlingen bygger en rytme der de 

forskjellige aktørene veksler mellom hvile og handling, mellom stillstand og bevegelse.  

Klokkeren handler, så står han stille mens en av de andre aktørene beveger seg. Så står de 

stille sammen. Klokkeren handler med objektene han får, mens den andre aktøren står stille. 

Klokkeren står stille mens aktøren beveger seg bort. En ny aktør beveger seg frem. Klokker 

og medliturg står stille, klokkeren handler… og slik fortsetter det.  

Presten kommer i spill etter at de andre aktørene har forlatt alteret. Under bønnen for offeret 

står presten i en variant av orantesstillingen (s. 43), men hun har ikke åpne hender: hun 

holder objekter. (Se ill. 3) Gesten er liten. Albuene er bøyd og overarmene holdes inntil 

kroppen, men underarmene og hendene holdes ut til siden. Gesten er dermed fremdeles 
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relativt åpen, selv om posisjonen delvis er lukket (s. 23) Presten holder offerposene i hendene 

slik at det blir tydelig at offeret er objekt for bønnen.   

Presten står med hodet relativt rett opp og det er vanskelig å se nøyaktig hvor hun fester 

blikket, men det ser ut som om blikket er rettet skrått ned mot alteret og alterboken. Stillingen 

er ikke veldig intens, og oppmerksomheten har ikke en klar retning. Selv om armene holdes 

opp, holder de gjenstander og har derfor ikke den åpne, oppadrettede håndflaten som andre 

varianter av oransstillingen har. Retningen for henvendelsen er generelt mot øst, og ikke med 

en klar retning opp eller mot alteret spesifikt.  

6.5.4 Stemme: hva har jeg hørt. 
Som i menighet I, er det også i menighet II fraværet av ord under store deler av leddet som er 

mest slående. Som nevnt over, retter fraværet av ord under dekkingen oppmerksomheten mot 

det som blir gjort, og handlingen blir en egen hendelse. Denne hendelsen avsluttes fullstendig 

og aktørene forlater alterområdet mens presten som ny aktør trer inn i det. 

Presten får her rolle som den som snakker, den som bringer ord inn i handlingen. Hun 

kommer frem til alteret for å be, og de andre gir henne ‘scenen’ alene for dette. Teksten 

fremføres enkelt, med tydelig diksjon men uten særlig grad av artikulasjon. Hun deler teksten 

opp ved pauser, og ved at stemmeleiet faller ved hver pause. Språkmelodien er noe mer 

syngende enn det som er vanlig i dialekten på stedet. 

 

6.6 Analyse og sammenlikning 
6.6.1 Fokus: bruk av rom og aktører. 
Begge menighetene bruker her den samme handlingen: elementene bæres frem i prosesjon 

sammen med det innsamlede offeret og plasseres på alteret. Men denne grunnleggende 

samme handlinger er gjort på forskjellige måter i de to menighetene. Det gir seg utslag i at 

forskjellige ting kommer i fokus, og handlingen får ikke samme betydning i begge 

menighetene. 

6.6.2 Dekking av alteret i menighet I 
I menighet 1 består prosesjonen hovedsakelig av barn, men med noen voksne. Det var ganske 

mange barn, og  det var ikke var plass for alle til å knele rundt alterringen. Ingen barn hadde 

oppgaver i prosesjonen og det var voksne som bar både elementene og offer fram til alteret. 

Barna var med på å gå i prosesjonen og knelte ved alteret. Utover dette var de i hovedsak 

observatører. 
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Som nevnt er kirkerommet i den første menigheten er formet slik at alteretparitet ligger som 

et rom i rommet (s. 63) og selve alteret står ganske langt inne i apsis. Dette betyr at det er 

liten utsikt til alteret for menigheten. Prosesjonen fungerer som representanter for menigheten 

under offertoriet, men de er observerende representanter. 

Det at prosesjonen var relativt stor, gjorde at den tok mye oppmerksomhet og fokus. I tillegg 

var barna, slik barn ofte er, urolige. Det var derfor mye bevegelse rundt alterringen. 

Bevegelsen og uroen var også med på å tiltrekke seg oppmerksomhet og fokus. 

Minestrantene med offerposer og nattverdssett stod midt foran alterringen, og var slik sett 

godt synlig. Dette kommer ikke frem på opptaket fordi de stod utenfor kamera men prestens 

bevegelse og retning gjør plasseringen tydelig. Som sett over (se 02:08) er det presten som 

legger takkeofferet og setter nattverdsettet på alteret. Kalk, disk og elementer var dekket av et 

hvitt klede og det står et annet nattverdsett klart på alteret fra før av.  

Kalken med elementene dekkes ikke ut på dette tidspunktet, men blir stående tildekket frem 

til verba. Alteret blir dermed ikke dekket ferdig, og selv om det er frembæring av elementene, 

er det ikke noen egentlig dekking som skjer. Nattverden som måltid tones på den måten ned, 

og fokus kommer i større grad på det innsamlede offeret, og på barna som er samlet rundt 

alterringen. Ved å legge til ordene «barn og voksne» i bønnen for offeret, og ved å gi dette 

tillegget fokus ved at disse ordene sies med en pause før og etter, forsterkes fokuset på barna. 

Jeg tolker innlemmingen av barna i offertorieprosesjonen som et forsøk på å innlemme barna 

i menighetsfellesskapet, men det bidrar til at handlingen blir utydelig. Det er vanskelig å se 

hva presten gjør, og sammenhengen mellom offertoriet, forberedelsen til nattverden og 

måltidet hviskes ut. Den opprinnelige linken mellom menighetens offer og måltidet (s. 35) 

kommer ikke klart frem, og menigheten som deltagende i forberedelsen kommer i 

bakgrunnen. Fordi barna, som tiltrekker seg mest av oppmerksomheten, er observatører til det 

som skjer, deltar prosesjonens i forberedelsene først og fremst som vitner, ikke som 

handlende. Forberedelsen fjernes enda et hakk fra menigheten som helhet ved at det som 

skjer blir mindre synlig for de som sitter igjen i benkeradene. Menigheten blir observatører av 

observatørene, istedenfor å se handlingen direkte. 

6.6.3 Dekking av alteret i menighet II 
I menighet II er forberedelsen til måltidet gitt stort fokus. Prosesjonen består kun av personer 

som har en praktisk oppgave. Fordi det er færre deltagere, trekkes fokus på en annen måte til 

den som handler. I tillegg venter aktørene på kanten av alterringen til de har en oppgave. 
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Spillrommet (s. 16) holdes på den måten rent, og bare de som gjør noe, inntar det. Dette gjør 

at fokus samles om alteret og dekkingen av det. 

Fokus bli også gitt ved at handlingen er delt opp i flere mindre handlinger, og hver av disse 

delene er gitt tid. Klokker gjør seg først ferdig med å brette ut korporale, en handling som 

tilsvarer det å legge duk på bordet før et måltid. Bevegelsene tar en viss tid, noe som bidrar til 

at måten klokkeren gjør det på, blir det Schechner kaller «heightened behaviour» (s.12). 

Deretter vasker han hendene, en handling som har lange tradisjoner. 208 Måten det blir gjort 

på, gjør derimot handlingen mindre tydelig enn utbrettingen av kroporale, og gir derfor 

inntrykk av å være en praktisk handling mer enn en ritualisert handling. En handling godt 

være både praktisk og ritualisert. Å dekke alteret før nattverden er nettopp et eksempel på en 

handling som er både praktisk — man gjør i stand til neste punkt på programmet — og 

ritualisert — måten man gjør det på er preget av gjentagelse og heightened behaviour. Men 

vaskingen som klokkeren gjør, har ikke preget av denne ritualiserte preget. Vaskingen med 

små bevegelser og litt bortgjemt slik at det ikke er umiddelbart klart hva han gjør. Han bruker 

en flaske med antibakteriell væske i stedet for vann, noe som også peker mot en praktisk 

fremfor rituell handling. 

Klokker gjør begge disse forberedende handlingene ferdig før han går over til klargjøringen 

av elementene. Denne delen tar lengst tid, og med tydeligst bevegelser. Brød og vin 

behandles som hvert sitt punkt, og klokker og medliturger står i profil til menigheten slik at 

det er lett å se hva som skjer. 

Menigheten blir observatører, eller vitner til handlingen, direkte og menighetens 

representanter er handlende aktører. Slik blir dekkingen både en klar overgang og 

forberedelse til nattverdsritualet, og understreker måltidsaspektet i riten. Offertoriet blir her 

menighetens handling (s. 36). 

6.6.4 Sammenlinking. 
Dekkingen i de to messene er et av stedene hvor forskjellen i fokus gir leddet ulik betydning.  

I gudstjeneste 1 er det knapt merkbart at alteret blir dekket, og man kan diskutere hvorvidt 

alteret virkelig dekkes: nattverdssettet blir ikke ‘pakket ut’. Som vi skal se senere, skjer dette 

først rett før verba (s. 75). 

Fokus er i stor grad på barna som deltar i prosesjonen, ikke på offertoriet som en forberedelse 

til et måltid (s. 35).  Kirkerommets utforming, med alteret adskilt fra menigheten, kan gjøre 

det vanskeligere for menigheten å oppfatte det som skjer. Å invitere en gruppe fra 

menigheten opp til alteret, kan være en måte å delvis bøte på problemet med avstanden. 



	 73	

Prosesjonen lar barna stå som representanter for menigheten, og lar dem også se hva som 

skjer. Samtidig blir fokus rettet mot barnas deltagelse heller enn mot det de deltar i. Dette 

skjer fordi barna er tilstede, men er ikke involvert i den praktiske siden av forberedelsene. 

I menighet II er fokus tydelig på dekkingen ved at den er gitt stor plass, og den gamle 

forbindelsen mellom menighetens takkeoffer og nattverden kommer frem (s. 35). Både brød 

og vin blir klargjort med samme tydelige omsorg og nattverden blir ikke bare et sakrament, 

men et måltid. De som deltar i forberedelsene er også representanter, men deltakende 

representanter for menigheten. De handler, mens menigheten observerer. Dette gjør at leddet 

står frem som menighetens handling. I gudstjeneste 1 ble representantene observerende 

representanter. 

6.6.5 Kropp: bruk av objekter. 
I begge menighetene interagerer aktørene med objekter og interiør. I menighet I er det bare 

presten som interagerer med alteret, og han håndterer både elementene og det innsamlede 

offeret under offertoriet.  

Behandlingen av disse er i stor grad preget av effektive bevegelser uten store fakter. (Se 

02:08.) De har i liten grad preg av å være «heightened behaviour» men mer av en 

forretningsmessighet, det som i LMA kalles Action Drive.209  Bevegelsene er ikke egnet til å 

nå ut til kirkeskipet. Handlingen blir først og fremst for den mindre gruppen. 

Presten i menighet II interagerer også med gjenstander og interiør, men hun er ikke den 

eneste som interagerer med alteret, og under den største delen av offertoriet handler hun ikke. 

Hun rører ikke elementene under dette leddet, og håndterer kun alterbok, agende, og 

offerposene.  

Det er heller ikke presten som dekker alteret og gjør det i stand for nattverden. Under bønnen 

for offeret løfter hun offerposene, en i hver hånd. Dette understreker de innsamlede pengene 

som objekt for bønnen, til tross for at bønnen bes foran de framsatte elementene.  

I menighet II er koblingen mellom offertorieprosesjonen, menighetens offer, og 

nattverdselementene tydelig, og det er en noe sterkere kobling enn i menighet I til den eldre 

skikken med at menighetens offer/gave var elementene (s. 35). I begge menigheter kommer 

koblingen mellom menighetens offer og nattverden frem gjennom frembæringen av både 

elementer og penger i prosesjon. Sammenhengen mellom takkeoffer og elementene kommer 

også frem ved at elementene er satt frem på alteret og at pengene enten også ligger på alteret 

eller holdes av presten under takkebønnen.  
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Sammenhengen er tydeligere i menighet I ved at både offer og elementene er på alteret under 

takkebønnen. Den mer åpne bønnestillingen (se ill. 2) bidrar også til å omfatte både 

offerposer og elementer, og slik holde dem sammen. Gesten tekker også alle som er samlet, 

inn i bønnen og det at en stor del av menigheten samles ved alteret, viser at alle kristne, eller 

alle medlemmene i menigheten, i kraft av å være kristne også gir seg til tjeneste for Gud.  

Det er potensielt problematiske implikasjoner i en slik lesning av offerbønnen, først og fremst 

fordi det i hovedsak er barna som kommer slik frem. Lesningen av at gjennom takkebønnen 

gir vi ikke bare penger, men oss selv (s. 64), betyr at barna, som representanter gir seg til Gud 

på menighetens vegne. Gir vi da barna til tjeneste for Gud? Er det først og fremst barna som 

skal bære dette? 

Barna som representanter for menigheten er på den ende siden et godt bilde: menigheten er 

alle Guds barn, så det er passende at barn også representerer menigheten.  

På den andre siden kommer spørsmålet om hvor reel representasjonen skal forstås: hvor 

virkelig er det man gjør i gudstjenesten. Schmemann snakker om at et symbol har del i den 

virkelighet den er et bilde på. (se s. 27) Det å skulle gi barna sine til Gud kan høres vakkert 

ut, men under ligger det også en mer skremmende side: Abrahams offer av Isak, og Jefras 

ofrede datter. 

I menighet II er det innsamlede offeret fokus for bønnen, og om menigheten også her gir seg 

selv, er det representert ved pengene de har gitt. Posisjonen i bønnesetillingen griper ikke om 

like mye: armene holdes nærmere kroppen og har ikke retning utover mot siden. Retningen i 

begge positurer kan karakteriseres som indirekte — med mer enn ett fokus — men i menighet 

I strekker energien seg mer ut og opp. I menighet II er den holdt mer inne. I menighet II 

holder presten offerposene frem og gaven/offeret blir noe konkret og tinglig. 

 

6.7 Verba. 
Jeg har valgt å ha noe med fra lovprisningen og epiklesen (se «Nattverdens struktur») i 

beskrivelsen for å gi et bilde av overgangen til verba. Som sett under gjennomgangen av 

nattverden, er verba del av eukaristibønnen og Schmemann insisterer på at verba ikke skal 

skilles ut. I katolsk og luthersk tradisjon er derimot verba sett som stedet for konsekrasjonen, 

der realpresensen finner sted. (Se s. 37) Jeg har valgt å konsentrere meg om verba i analysen 

og hovedvekten i beskrivelsen vil også ligge der. 
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6.8 Verba i menighet I 
05:33 

Under Sanctus står presten vendt mot alteret i en svært lukket posisjon. Under siste, 

bibeholdte akkord, inntar han orantesposisjonen gjennom en åpnende bevegelse. Bevegelsens 

frasering begynner ved at hodet løftes, vekten skiftes så bakover, og til slutt løftes hendene 

opp og ut til siden i en jevnt utfoldende bevegelse. Ved topppunktet  er det en kort pause hvor 

blikk og kropp er vendt opp og rygger overtar vekten et øyeblikk. Deretter beveger presten 

hodet frem og ned, og han ser ned mot alteret igjen. Armene forblir løftet.  Bevegelsen er 

rask. 

Den siste akkorden i Sanctus holdes i noen sekunder mens etterklangen av kor og menighet 

dør ut, men lyden kuttes relativt brått. Dette skjer idet prestens bevegelse med hodet 

avsluttes. Han begynner rett på lovprisningsbønnen. (se 05:35 i transkripsjonen.) 

Bønnen bes under stillhet fra orgelet men med noe barneskrik i bakgrunnen. Presten snakket 

med realtivt kraftig stemme, rolig og med tydelige pauser. Noen ord får ekstra trykk. 

Stemmen faller noe mot slutten av bønnen. 

Presten gjør små nikk og  armene ved de ordene som vektlegges, men holder ellers 

posisjonen.   

Mot slutten av epiklesen senker presten armene og avdekker nattverdselementene. Han 

bruker bare det nattverdssettet som ble båret frem under offertoriet, det andre settet forblir 

stående på alteret.  

06:00 

Ved «i brødet» senker presten armene og løfter kledet av det ene nattverdssettet.  Han bruker 

en mellomstor, lett bevegelse der han vipper kanten av kledet over og av kalken slik at det 

blir liggende flatt på alteret. Han strekker armene helt ut i denne bevegelsen og blir stående 

lett lent mot siden. Han trekker venstre arm inn mot kroppen mens høyre hånd griper rundt 

stetten av kalken. Han løfter kalken og vender seg mot menigheten i en bevegelse. 

Vendingen er rolig og balansert, men rask nok til at alba og messehakkel svinger i noen 

sekunder etter at presten har avsluttet bevegelsen. 

Høyre hånd holder rundt stetten av kalken, og venstre holder i kanten av disken som 

fremdeles ligger oppå kalken som et lokk. Albuene er bøyd og inntil kroppen, og bunnen av 

kalken holdes rundt navelhøyde. Overkroppen er oppreist og rak, og hodet er løftet. 

Ansiktsutrtykket er nøytralt mot alvorlig; munnen er lett åpen, men presten smiler ikke. 
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Orgelet bygger  gradvis opp en svak akkord  som begynner å tone omtrent samtidig som 

presten griper kalken. Akkorden er ferdig oppbygd og holdes til presten er ferdig med å snu 

seg. Presten gjør kun en kort pause fra han avslutter bevegelsen til han begynner å messe.  

06:07 

«Vår Hérre Jesuss Kristusss … <raskere> i-den natt ‘ da-han-ble forrå=dt» …. (underkant av  

2 sek)  

 

Messingen er preget av tale, med ekstra tydelig betoning av «natt», både ved spesielt tydelig 

artikulasjon, ved pause rundt ordet, og ved at det fikk noe mer trykk enn ordene rundt. 

Sangstemmen har en myk og ren klang. Melodien i messetonen begynner nedenfra og går litt 

opp (se note i vedlegg). Presten synger slik at det utskiller seg to tydelige fraseringer: den 

første fram til «Kristus», den andre ut til «forrådt». Rytmisk deler den andre frasen seg i to, 

hvor «i den natt» fremstår som en enhet, de første ordene sunget raskt og sammentrukket 

mens «natt» gis mer ro. Så begynner den samme rytmiske figuren igjen der «da han ble» 

resiteres raskt, og siste stavelse i «forrådt» trekkes ut. Konsonantene uttales tydelig, og 

spesielt ’t’ og ‘kr’ artikuleres og aksentueres, noe som understreker rytmen i den andre 

frasen.  

Stemmen har mer klang under den første frasen, som synges mykere og noe saktere enn den 

andre. Den første tonen hentes nedenfra, men etterhvert finner stemmen en lysere klang. 

 Sangen innledes med en kort, noe rask, bevegelse der presten retter seg helt opp.  Under 

messingen beveger presten hodet  sakte fra side til side, først fra syd mot nord, og tilbake i en 

noe skarp og rask bevegelse. Denne bevegelsen kommer samtidig med ordet «natt». 

Etter «forrådt» gjør presten en pause der han løfter disken fra klaken og holder den opp og ut 

til siden. Han nikker kort og fortsetter: 

06:14 

«ttok	han	et	brø=d	..	takket	brøt	de=t	..	gav	disiplene	og	sa=:	….(2	sek)	
	

Resitasjonen preges noe mer av sang. Sangstemmen holdes klar og ren, og presten synger slik 

at tonene henger sammen. I større grad er tonenes lengde brukt for å understreke viktige ord 

eller stavelser, selv om konsonantene fremdeles uttales tydelig. Resitasjonstonen ligger i et 

lavere leie, men stemmen har likevel en lys klang.  

Det er tre fraser i denne delen av resitasjonen, alle skilt fra hverandre med pauser, men også 

gjennom messeformlen. (Se tekstboks.) 
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Presten ser på disken/brødet mens han synger. Blikket flakker en gang ned mot menigheten, 

men hodet og ansiktet er vendt mot elementet. 

06:20 

Etter «sa» gjør presten igjen en pause og vender hodet og ansiktet mot menigheten igjen og 

ser på dem. Hodebevegelsen er rask og direkte. Hodet er hevet, vekten ligger litt bakover, og 

venstre hånd er strakt ut med disk/brød. Holdingen er stram, med styrke i skulderbladet og 

ryggen, og posisjonen er sterk og bibeholdt. Blikket er direkte. 

Orgelet spiller en mørk, litt lang akkord som leder opp til prestens sang: 

06:23 

<Saktere,	sterkere>«Ta	imot	og	spiiss!	<raskere>	Dette	er	mitt	legeme	som	gis	for	
dere=…	Gjør	dette	til	minne	o-om	meg=»	….	(3	sek)	
 

Uttalen er tydelig, med trykk på «Ta imot og spis!» Også stemmemessig er det mer volum og 

trykk — mer pust — bak disse ordene. Presten gjør et lite opphold før neste setning, som 

virker noe varmere og mildere, spesielt utover i frasen. Ved «dere» myknes posituren også 

noe opp, og prestens tyngdepunkt/vekt kommer noe mer forover («Gjør dette…»).  

Melodisk mykner også messingen litt mer opp på slutten der melodien går ned og opp igjen 

og markerer en større avslutting der ordene dras noe ut. 

Presten vender hodet sakte litt frem og tilbake, med noen små nikk. Blikket er på menigheten. 

Nikkene følger delvis messeformelens bevegelse, hvor hodet kommer litt ned når tonen 

synker eller holdes, og opp når tonen blir lysere. Både hode og vekt kommer litt mer 

fremover under «gjør dette», og posituren myknes noe opp. Hodet heves igjen under «om», 

som også har to toner. Ellers i formelen har hver stavelse bare én tone.  

Deretter følger en lengre pause der presten et øyeblikk holder samme positur som ved 06:20 

mens siste tone i «meg» klinger. Orgelet legger to akkorder, og presten strekker ut den høyre 

armen med kalken. Kalken holdes tilsvarende som disken.  

06:36 

Presten snur ansiktet mot kalken og ser på den, holder et øyeblikk og begynner å synge: 

 

«Likeså	tok	han	kálken=	<raskere>	etter	måltide=	..	takket	..	gav	dem	og	sa=:»	…(2	sek)	
	

Dette gjøres på tilsvarende vis som med brødet, men uten blikket ned mot menigheten 

underveis. Resitasjonen har ikke den samme rytmiske figuren som over, selv og den andre 

frasen i messeformelen deles fordi presten legger inn en pause etter «takket». Dette speiler 
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pausen etter «natt» helt i begynnelsen, men uten at den samme rytmiske gjentagelsen blir 

speilet. Den første frasen, derimot, får en rytmisk gjentagelse mellom «tok han kalken» og 

«etter måltidet» ved at presten synger de første stavelsene litt raskere, og så gir noe trykk til 

a’en i «kalken» og holder siste vokal — e — litt lengere. Denne figuren gjentar seg med 

«etter måltidet», der den siste t’en forsvinner. 

Igjen tar presten en pause etter «sa» der han vender ansiktet mot menigheten før han synger 

videre. Bevegelsen denne gangen er mindre skarp: like direkte men ikke like plutselig. 

Orgelet legger ny akkord i pausen før presten begynner å synge. 

06:45 

<saktere>	«Drikk	alle	a-av	den=!	…	<litt	raskere>	Denne	kalk	er	den	nye	pakt	i	mitt	blod	
‘	som	<artikulert>	utøses	for	dere	..	så	syndene	blir	tilgitt	…	<saktere>	Gjør	dette	så	ofte	
som	dere	drikker	det	..	til	minne	o-om	meg=.»	….	(3	sek)	
 

Både «av» og «om» har to toner. Prestene artikulerer tydelig, og synger hver stavelse litt 

saktere «utøses for dere» slik at hver stavelse får lik vekt og lik lengde og rytmen forandres 

for en stund. Mot slutten sakkes tempoet ytterligere noe, og den siste diftongen i «meg» får 

klinge lengre i rommet.  

Under første strofe ser presten rett frem, vekten er bakover og hodet hevet.  Han står helt i ro 

med samlede ben. Første strofe synges med litt mer trykk, slik som tidligere. Han vender så 

hodet i en jevn bevegelse fra nord mot syd og ser på menigheten mens han synger «Denne 

kalk er…». Det er en liten og rolig bevegelse som bare gjøres med hodet. Retningen er 

direkte. Han holder posituren helt frem til «…til minne», hvor vekten tippes litt mer frem og 

holdingen blir en anelse mykere, men han retter seg opp igjen før «meg» ved å heve haken og 

legge vekten mer tilbake.  
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Illustrasjon 4 
 

07:03 

Stillingen holdes et øyeblikk der presten lukker munnen og ser rett frem. Han vrir hodet en 

anelse mot nord, og sier så: 

«Stort! .. er troens mysterium.» 

Han blir stående stille og holde kalk og disk opp (se illustrasjon 4), mens menigheten svarer: 

«Kristus døde. Kristus stod opp. Kristus skal komme igjen.» 

Med en gang menighetssvaret er ferdig, senker presten armene og trekker kalk og disk inn 

mot kroppen. Han bøyer hodet lett ned og senker blikket, og vekten hans kommer mer 

forover. Han snur seg mot alteret og setter kalk og disk fra seg. De settes nord for alterets 

midtpunkt. Orgelet begynner forspillet til Fadervår mens presten senker armene.  

Menigheten går rett over på å synge Fadervår, uten noen annen bønn eller anamnese. 
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6.9 Foreløpige observasjoner fra menighet I 
6.9.1 Fokus: hva har jeg sett? 
Presten står først vendt mot alteret og med ryggen til menigheten i en stilling der kroppen er 

gjort liten. Han står alene, men hverken tar fokus eller retter det mot noe annet. Hans fokus er 

vendt innover, og om han formidler det fokus er det mer et fokus bort fra ham selv enn et 

fokus rettet mot noe.  

Dette forandrer seg når Sanctus er over og presten skal i spill igjen. Bevegelsen han gjør 

tiltrekker seg oppmerksomhet, og gjennom det oppadvendte blikket og de løftede hendene, 

retter han fokuset videre fra seg selv og opp. Gesten utføres slik at oppmerksomheten rettes 

mot Gud, uavhengig av om man kjenner orantesgesten eller ikke. 

Når presten slår blikket ned for å be, beholdes likevel fokuset opp ved at armene beholdes i 

den løftede posisjonen, selv om det svekkes noe. At presten er vendt mot alteret og bort fra 

menigheten, bidrar til at fokus rettes forbi presten mot alteret, og mot den usynlige aktøren 

bønnen er rettet mot: Gud. 

Når så presten vender seg mot menigheten under Verba, skifter fokus litt mer frem og tilbake. 

Orgelets akkord, forbereder deltagerne og gjør dem oppmerksomme på at noe skal skje. 

Prestens blikk, og hevingen av disken med oblatene, retter oppmerksomheten mot elementet, 

og de messede ordene understreker at det nå handler om brødet. 

Når presten i en brå bevegelse så retter blikket mot menigheten, påkaller det også 

oppmerksomhet, til dels på dramatisk vis. Blikket er direkte, noe som kan oppleves som 

intenst. Fokus flyttes fra brødet og til presten, men også til menigheten. Den direkte talen 

forsterker dette doble fokuset på presten i rolle og menigheten som mottager: ordene sies 

direkte til dem. Det at presten lar blikket vandre over menigheten, forsterker fokuset på 

mottakerne av ordene. Det samme gjentar seg under innstiftelsen av kalken. 

Under den avsluttende proklamasjonen, trekker presten fokus mot seg gjennom den sterke 

posituren han står i. Riktignok har han stått i variasjoner over denne under hele Verba, men 

hevingen av haken gjør posisjonen sterkere. Den er også en kulminering av oppbygningen av 

Verba: først løftes den ene armen med brød, så den andre med vin slik at presten blir stående 

med begge armer løftet og strukket ut, og til slutt heves hodet ytterligere før proklamasjonen. 

 

6.9.2 Kropp: hva har jeg sett? 
Den første bevegelsen presten gjør, ved 05:33, er en bevegelse der han går fra en lukket, 

innadvendt posisjon til en stor og åpen en. Kroppens form vokser og armene strekker seg ut 
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fra kroppens akse i en åpnende bevegelse. Bevegelsen består samtidig, som beskrevet, av to 

fraser, der presten først åpner kroppen og henvender seg mot Gud i en stum, eller ordløs, gest 

før bønnen begynner. Eller kanskje heller er det slik at gesten, ikke ordene, er den første 

bønnen. 

I den andre frasen lukkes posisjonen noe. I LMAs termer er retningen forandret fra direkte til 

indirekte. Se også kommentarene om den doble retningen under observasjonene for 

offertoriet i menighet I. 

  Presten interagerer med objekter. To nattverdssett står på alteret, det ene ble båret frem i 

offertorieprosesjonen. Det er dette settet presten tar i bruk. Det andre settet, som senere blir 

brukt av den andre presten under utdelingen (s. 51), blir stående på alteret, dekket av en hvit, 

stoffkledd plate. Presten interagerer ikke med det andre settet i det hele tatt. 

Det første nattverdssettet, interagerer presten med både før, under, og etter Verba. Først 

avdekker han settet. Bevegelsene her er lette og med en fri flyt. Han begynner bevegelsen 

mens han fremdeles snakker, noe som enten kan kytte handling/objekt og tekst sammen, eller 

bevegelsen kan fungere som et forstyrrende element. Han venter med å ta kledet av til etter 

han er ferdig med å snakke, og bevegelsen når han plukker opp kalken og snur seg, foregår i 

stillhet.  

Kalk og disk kommer nå for første gang tydelig i spill, og med dem også 

nattverdselementene. Hverken oblater eller vin er synlige for menigheten, og derfor blir 

beholderne som rommer dem formidlere av elementenes nærvær frem til selve måltidet. De 

blir symboler for brød og vin frem til menigheten kan komme frem og sanse dem direkte. 

Prestens behandling av objektene styrer hvor mye de er i spill eller ikke (s.16). Kroppslig sett 

kommer kalk og disk i spill når presten gjør en bevegelse med dem: løfter eller senker dem. 

Blikket avgjør også i hvilken grad objektene kommer i spill. 

Den stillingen presten ender opp i, har jeg også kommentert over. Det er en positur der 

kroppen er støttet av kjernemuskulaturen, og der rygg og skulderblad bærer armene. Kjerne 

og lemmer henger sammen. Kroppen har form av en trekant der spissen peker ned. Posisjonen 

uttrykker den tilstanden  som LMA betegner som stabil (vekt + rom),  i en kombinasjon som 

blir eksemplifisert på følgende måte: «taking a stance, claiming ‘I am here’» 210. Posisjonen 

understreker den triumferende Kristus, ikke ulikt tradisjonen med å fremstille den seirende 

Kristus på korset. 211 
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6.9.3 Stemme: hva har jeg hørt? 
Prestens stemme har en ren og klar klang, både når han snakker og når kan synger. 

Talestemmen ligger litt dypere enn sangstemmen, men det inntrykket kan også skyldes leiet 

messetonen ligger i. I tale bruker han stemmeregisteret fritt og bevist, og både i sang og tale 

artikulerer han tydelig og med en bevist diksjon. Eksplosive konsonanter, slik som 't' og 'k', er 

særlig tydelig artikulert og  sibilanter, spesielt 's', er ofte tydelige. Flere steder, spesielt under 

resitasjon, bidrar artikuleringen til å dele opp talen. Setningen "i den natt da han ble forrådt" 

er det tydeligste eksempelet.  

Under resitasjonen bidrar både messeformelen og prestens utførelse til å dele opp teksten. 

Presten synger på en måte som flere steder skaper en bølgebevegelse i resitasjonen. Denne 

bevegelsen finnes delvis i formlene, men understrekes av at de stavelsene som synges på 

grunntonen synges raskere og at tempoet så tas ned på slutten av frasen. Siste vokal får ofte 

klinge litt lenger. Dette skaper en rytme som følger og underbygger messeformelens 

inndeling av teksten. Noen steder gir prestens bruk av rytme og pauser en ytterligere 

inndeling.  

 Generelt gir måten ord både sies og synges, inntrykk av en gjennomøvd framstilling, der 

både stemmen og artikuleringen er trent. 

6.9.4 Rom: hva har jeg sett? 
I denne delen av gudstjenesten, er det ingen store bevegelser i rommet, slik som under 

offertoriet. Presten er alene aktør, og han står et stykke unna menigheten. Opptaket viser ikke 

dette, men avstanden gjør at et stort uttrykk er nødvendig. Opptaket viser heller ikke et viktig 

spill mellom fremføring og rom: under nattverden står presten slik at avbildingen av 

korsfestelsen vil synes over ham (s. 50), noe som vil påvirke det samlede uttrykket i stor 

grad. 

Presten står plassert på rommets midtakse, midt foran alteret, men også lengst mot øst. Om 

man deler inn alterområdet slik man kan en scene (se ill. 1), vil presten være plassert midt 

bak på scenen, og nesten helt mot bakveggen.  

Presten bruker to forskjellige retninger: under lovprisningen og epiklesen er han vendt mot 

øst og mot alteret, og under Verba og den påfølgende dialogen står han vendt mot 

menigheten. Forandringen i retning deler leddet inn i to deler, bønnen og innstiftelsen. 

Alterets funksjon og betydning settes også i spill her, og det er et spørsmål om hvorvidt det 

kan oppstå en spenning mellom alteret som Guds sted, og realpresensen i elementene. 
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6.10 Verba i menighet II  
07:42 

Presten står vendt mot alteret under Sanctus. Hun står relativt oppreist; hodet ikke synlig 

bøyd, men hendene og armene er samlet inntil kroppen. Hun gjør noen små, gyngende 

bevegelser. 

Etter at orgelet slipper den avsluttende akkorden, er det noen sekunders pause før presten 

begynner å snakke. Hun forandrer ikke positur, men hodet bøydes en anelse ned, mer et skifte 

av blikk ned på alterbok enn en bøying av nakken. Hun skakker en anelse på hodet.  

Stemmeleiet ligger mellom alt og sopran, en anelse mot den mørkere klangen. Lovprisningen 

sies under stillhet fra orglet, og med relativ stillhet i menigheten. (Se 07:44 i transkripsjonen.) 

Presten står i ro under lovprisningen, med samme posisjon som under Sanctus. Hun gjør små 

bevegelser med kroppen under bønnen. Bevegelsene er lette og indirekte, og ujevne. 

Lovprisningen sies tydelig, uten store pauser eller med kraftig markering av enkelte ord. Hun 

går ned i toneleie ved pausene, uavhengig av om det er ved setningsslutt eller ikke, og ofte 

går hun ned i volum samtidig. Hun har litt mer volum eller trykk ved begynnelsen av nye 

fraser, og har en lett betoning av noen ord.  

Etter bønnen er det en kort pause, der orgelet legger en akkord. Akkorden gis med noe kraft, 

men går ned i styrke nesten med en gang. Presten ser seg litt fra side til side mens akkorden 

klinger, først mot nord og på elementene, så tilbake mot alterboken. Hun samler samtidig 

hendene og armene noe tettere inntil kroppen. Presten synger så innstiftelsesordene. 

08:13 

«Vår	Herre	Jesus	<noe	sterkere>	Kristus	..	<raskere>	i	den	natt	da	han	ble	forrådt	…	
<varmt,	saktere>	ttok	han	et	brød,	<pause>	takket	brøt	det,	..	gav	disiplene	og	sa:	
<pause>	

	
Messetonen begynner lyst og går ned. (Se note i vedleggene) Stemmen er noe tynn og svak 

under de første tonene, men når toneleiet blir litt mørkere, får stemmen mer fylde og styrke. 

’T’ og  ‘g’ er artikulert i slutten ord. Messingen er gjort enkelt og neddempet, med driv 

fremover, noe raskt men uten at det blir hastig. Hun veksler tempoet noe, begynner med et 

moderat raskt tempo, akselererer til et raskere tempo etter «Kristus», og sakker noe ned igjen 

etter «forrådt». 

Etter «forrådt» er det en noe lengre pause der presten strekker høyre hånd mot elementene og 

løfter disken med oblatene. Bevegelsen er direkte og moderat rask.  
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Idet hun tar disken, fortsetter hun med «tok han». Disken løftes litt over skulderhøyde og 

holdes litt til siden slik at den synes fra menigheten. Armen er strakt ut fremover, med lett 

bøy i albuen. Presten ser på elementet og har hodet løftet og vekten en anelse mer bakover. 

Vekten  er sterkere og retningen direkte. 

Etter «sa» vender presten seg mot menigheten. Bevegelsen begynner i høyre albue som 

trekkes inn mot kroppen og  leder an i bevegelsen. Venstre arm kommer samtidig opp og 

hjelper til med å holde disken. Hendene og armene er ferdige med sin bevegelse før presten 

har snudd seg halvveis rundt. Presten følger oblatene med blikket hele veien, og hodet holdes 

litt på skakke under vendingen. 

Presten begynner å messe igjen før hun har gjort hele bevegelsesfrasen ferdig. 

08:28 

«Ta	dette	og	ét	det.<sammendratt><raskere>Dette	er	mitt	légeme	som	gis	for	<saktere>	
dere.	..	<saktere,	hver	stavelse	litt	mer	tid.	>	Gjør	dette	til	minne	om	meg.»	<pause>	

	
Presten står stille ved «ét». Messehakelen svinger noe frem og tilbake også etter at prestens 

kropp har stanset, og faller helt til ro ved «det». Stemmen er fremdeles dempet, men med mer 

noe fylde. Messetonen er lavere under store deler av konsekrasjonsordene, og i det leiet har 

presten mer varme i stemmen. 

Presten ser ned på disken og oblatene. Hun holder disken med begge hender, løftet i 

brysthøyde med tommelene på overkanten på hver side av disken og resten av fingrende 

støttende opp under. (Se ill. 5.)  

Under albaen har presten på seg en langermet, sort genser. Ermene sitter ganske langt opp og 

relativt tett rundt håndleddene, og når presten holder disken (og senere kalken) faller ermene 

på albaen litt ned og viser genseren under. 

Hun gløtter opp og ut mot menigheten under første del av «dere» og igjen under «gjør dette» 

hvor hun holder blikket opp frem til «minne». Hun retter blikket ned mot oblatene igjen ved 

«om». 

Presten holder samme posisjon mens hun messer. Armene holdes nærme kroppen og hodet 

holdes rett og lett bøyd ned. Det kinetiske rommet rundt henne er lite, tett inntil kroppen, og 

kroppen har en form som er lukket innover. Vekten er lett og retningen direkte. 

08:38 

Direkte etter at presten har avsluttet setningen, og før hun har helt avsluttet siste tone, snur 

hun seg mot alteret. Venstre albue og skulder leder an bevegelsen. Energien er fri og 

fleksibel. Hun ser ikke lenger på elementet. Blikket kastes først ned mot gulvet, armene 
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senkes og venstre hånd slipper disken. Hodet vendes fortere enn resten av kroppen. Blikket 

har ingen klar retning før hun ser på kalken idet hun setter disken fra seg. Hun griper rundt 

kalkens stett og flytter seg litt mer mot nord slik at hun står midt foran alteret igjen. 

Orgelet spiller en enkel overgang mens presten snur seg, og legger akkord for ny messetone 

idet presten griper om kalken. Presten begynner å messe direkte etter dette, før hun har 

avsluttet bevegelsen. 

08:41 

<litt	raskere>	Likeså	tok	han	kalken	etter	måltidet	..		ta-akket	...	<noe	saktere>	gav	dem	
og	sa:	
	
Presten nøler under a’en i «takket». Stemmen er noe tynnere i de lysere tonene, og hun 

messer relativt raskt, noe som gjør pausen under nølingen litt mer tydelig, men hun fortsetter 

uten å gjøre noe vesen ut av det.  

Presten står med armen litt inn foran kroppen og kalken løftet slik at toppen er synlig over 

skulderen hennes. Blikket er på kalken. Hun puster dypt — skuldrene heves — rett før 

«takket» 

Hun begynner å snu seg før setningen er ferdig. Denne gangen er det høyre hofte som leder 

bevegelsen mens høyre arm holdes i samme posisjon. Venstre arm kommer opp for å hjelpe 

til med å holde kalken. Hun holder blikket festet på kalken og kalkens innhold. Hun begynner 

å messe før hun har avsluttet bevegelsen fullstendig. 

	
08:49 

<saktere>«Drikk	alle	av	den	..	<raskt>	Denne	kalk	er	den	nye	pa-pakt	i	mitt	blod	..	som	
utøses	for	dere=	til	<poco	rit>	syndenes	forlatelse.	..	<pust>	Gjør	<poco	acc>	dette	så	
ofte	som	dere-drikker	det	<pause,	svelger>	<saktere,	og	med	rit>	til	minne	om	meg.»	
	
Igjen får stemmen noe mer varme og fylde med en lavere messetone. Befalingen «Gjør» 

synges litt saktere, så synger hun litt raskere igjen, men snubler  i ordet «pakt». Hun fortsetter 

messingen som om det ikke har skjedd. Presten sakker litt med på tempoet ved slutten av 

setningene, og legger også inn en liten ritardando helt til slutt. Orgel og prest er litt i utakt på 

slutten, der orgelet spiller de skiftende tonene i den siste vendingen litt på etterskudd av 

presten.  

Presten holder rundt stetten på kalken med høyre hånd, mens venstre støtter foten (se ill. 5). 

Blikket er festet på kalken frem til slutten av resitasjonen, der hun ser opp på menigheten 

under andre del av ordet «minne».  
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Selv om det krever noe mer kraft å holde kalken, er kvalitetene i stillingen de samme som 

med brødet. Rommet som kroppen opptar virker denne gangen litt større fordi kroppens form 

ikke er helt den samme. Armene og hendene holdes ikke i samme høyde, og venstre skulder 

virker litt lavere. Se illustrasjon 5. Merk at forskjellen er noe overdrevet på skissen. 

	

	
Illustrasjon. 5 
 

09:08 

Idet presten avslutter Verba og før orgelets siste akkord har tonet ut, vrir hun kroppen mot 

alteret og plukker opp disken. Hodet starter bevegelsen ned og rundt. Venstre hånd slipper 

kalken og hun strekker seg bakover for å plukke opp disken. Orglet stilner rett før hun tar 

disken. Hun reverserer så bevegelsen til hun står frontalt mot menigheten med kalk og disk i 

hendene. Elementene holdes i brysthøyde og noe ut mot menigheten. Oblatene ligger synlig 

på disken. 

Før hun har snudd seg helt tilbake, sier hun: 

«Stort er troens mysterium.» 
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Ved avslutningen av «stort» har hun snudd seg helt tilbake. Hun bruker halvhøyt volum på 

stemmen, og snakker tydelig og sakte. «Er» uttales litt fortere og stillere, og uten trykk, mens 

de andre ordene legges det mer vekt på. Disse har hver en antydning til en pause mellom seg. 

Stemmen blir litt dypere på slutten av «troens», og hun går ytteligere ned både i volum og 

stemmeleie på siste stavelse av «mysterium». 

Menigheten svarer: «Kristus døde! Kristus stod opp! Kristus skal komme igjen!» 

Presten sier svaret sammen med menigheten, og angir takten i talekoret med en lett bevegelse 

opp og ned med hendene og skuldrene. Hun snakker med lav stemme, som ment til å hjelpe 

menigheten. Hun smiler litt under dette. Rett etter dialogen snur hun seg, setter kalk og disk 

fra seg på korporale, og begynner å bla i alterboken, før hun ber på nytt. (Se 09:25 i 

transkripsjonen.) 

Presten stotrer litt noen steder, men for det meste sies bønnen klart. Der hun nøler, fortsetter 

bare uten å gjøre noe mer ut av det. Hun står oppreist i en lukket posisjon med armene foran 

kroppen 

Teksten i bønnen er sammensatt av anamnesen fra to forskjellige nattverdbønner, en del fra 

nattverdsbønn D i Gudstjeneste for Den norske kirke og en fra natteverdsbønn A. 212 

Menigheten synger så Fadervår. 

 

 

6.11 Foreløpige observasjoner fra menighet II 
6.11.1 Fokus: hva har jeg sett? 
Under verba er det bare én aktør, presten. Hun står alene midt foran alteret og fokus dras til 

henne som eneste aktør. Hun er også den som styrer fokus, og gjør det ved å rette fokus mot 

noe annet enn seg selv, mens hun i liten grad gjør noe aktivt for å ta fokus selv. 

Under store deler av bønnen står presten vendt ad orientem. Retningen og prestens 

kroppsspråk retter fokus forbi henne selv, mot alteret og forbi det. Her er det blikkretningen 

som skaper fokus, eller riktigere hoderetning, siden menigheten ikke kan se blikket. Men 

fordi holdning og bevegelse i stor grad av hvor vi holder blikket og vårt eget fokus, kan 

presten bruke blikk for å styre fokus også når hun står med ryggen til. 

Idet verba begynner, skjer det en endring i fokus. Presten løfter først disken med brød og 

holder den opp slik måte at menigheten kan se disken. Endringen i kroppsholdning fører til at 

posisjonen blir sterkere og gjør at presten tiltrekker seg oppmerksomhet. Fokus blir ikke 



	88	

nødvendigvis trukket mot presten selv, men mot elementer hun holder, eventuelt mot alteret 

og retningen mot øst, det som er Guds sted. 

Fordi presten beholder retning og posisjon, fungerer fortellingsdelen av verba som en del av 

nattverdbønnen, selv om verba resiteres og dermed skiller seg fra den talte bønnen. Som sett 

over (s. 36) regnes verba  som en del av hele eukaristibønnen. 

Presten snur seg derimot flere ganger fram og tilbake underveis i verba, og det kan virke 

forstyrrende. Presten er bare vendt mot menigheten under konsekrasjonsordene, og ved bruk 

av blikket rettes fokus tydelig mot nattverdelementene, brød og vin. Kroppsholdningen, 

spesielt retningen på hodet, bygger opp under dette fokuset og spesielt måten hun holder 

disken på, underbygger også fokuset på elementene. 

Det er først ved slutten av befalingen «gjør dette til minne om meg» at presten retter blikket 

mot menigheten. Da skjer det et lite skifte i fokus fra elementene til prest og menighet, men 

dette skiftet er likevel ikke så stort at elementene forsvinner helt. 

Dette motvirker det som kan sees som en fare: at presten spiller ut konsekrasjonen for 

menigheten som en mer dramatisk gjengivelse av fortellingen og fokus rettes mot prestens 

person. 213 

6.11.2 Kropp: hva har jeg sett? 
Presten har generelt et neddempet kroppsspråk. Hun bruker i liten grad gester, og de hun 

bruker er små mot middels i store, med lemmene nære kroppen. Vekten i bevegelsene hennes 

er som regel lett, med unntaket av når hun løfter elementene under verba. 

Under verba skapes det flere bevegelsesfraser. Disse frasene deler opp teksten, og de bygger 

opp et forløp som kan beskrives som en bølgebevegelse (se 08:13 og 08:28). Den første 

frasen er en stillstand. presten står i ro. En liten forandring i holdningen når hun begynner å 

synge gjør at hun tar noe mer plass. Stillstanden avløses av neste bevegelsesfrase: presten 

løfter disken. Så kommer en ny stillstand hvor kroppsholdning har en sterkere tyngde. 

Deretter kommer en ny bevegelsesfrase: presten snur, normalt raskt og med fri flyt. Denne 

bevegelsen bruker noe tid til å falle til ro igjen; bevegelsen forsterkes og fortsetter i klærne 

litt etter at kroppen har stanset. Så følger en ny stillstand der kroppen er mer lukket og 

innadvent, hvor retningen er den dominerende faktoren, direkte og rettet mot oblatene.  

Vekslingen mellom stillstand og bevegelse skaper en rytme i forløpet: hvile-handling-hvile-

handling-hvile. Samtidig har forløpet en liten stigningskurve som styres av energien  i 

prestens kropp: først stiger energien når hun holder opp elementene (08:13) så å senkes den 

og blir mer innadvendt  under konsekrasjonsordene. 
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Deretter kommer det et brudd med en endring i retningen. Den er ikke lenger direkte, men 

svært fleksibel. Konsentrasjonen er ikke lenger noe bestemt sted, og det oppleves som at 

presten går ut av spill et øyeblikk. Dette skjer mens hun snur seg tilbake, setter fra seg disken 

og griper kalken. Bølgebevegelsen blir brutt, og en ny bølge starter opp. Det er ingen 

merkbar stigning fra begynnelsen av den første bølgen og begynnelsen av den neste.  

6.11.3 Stemme: hva har jeg hørt? 
Presten bruker en tydelig diksjon både når hun snakker og når hun synger. Hun artikulerer 

noe mer enkelte ’s’er og ’t’ under sangen, men ellers ikke. Stemmen oppfattes som normalt 

sterkt. Når hun snakker, bruker hun relativt hyppig pauser, mens når hun synger er frasene 

lengre. 

Messetonen hun bruker begynner lyst, med en relativt variert formel. (Se vedlegg 4.) 

Messetonen ligger dypere under konsekrasjonsordene enn under narrasjonen. Prestens 

oppdeling av teksten, ved pauser og kortere eller lengre toner innenfor en musikalsk frase, 

følger bevegelsen i formelen. Fremførelsen snubler noe enkelte steder, men presten gjør ikke 

noe stort vesen ut av dette. 

Under resitasjonen veksler presten mellom forskjellige tempo, men grunntempo er moderat 

raskt. Hun begynner i et moderat tempo og veksler så mellom et raskere og et saktere tempo. 

Det er særlig de frasene med mange stavelser på hver note som har et raskere tempo. Alle 

frasene avsluttes med lengre toner eller en senking av tempo. Den siste frasen synges noe 

saktere, og presten ritarderer helt på slutten. Det samme gjør orgelet, men orgelet gjør en litt 

større ritardando og ligger derfor litt etter presten. 

Vekslingen mellom raske og mer langsomme partier er med på å skape bevegelse i 

resitasjonen, og er også medvirkende til å dele opp teksten semantisk. De raskere partiene får 

noe mindre vekt og betydning enn de saktere partiene, samtidig som det høyere tempoet 

bidrar til at frasen får tilført noe mer energi. 

Teksten avviker noen steder fra gudstjenesteboken. Under verba synger presten «til syndenes 

forlatelse», som er den tidligere formuleringen, mens gudstjenesteboken har «så syndene blir 

tilgitt». Hvorvidt dette er en bevist forandring eller resultat av at den gamle formuleringen er 

mer innarbeidet hos presten enn den nye, vet jeg ikke. 

Det andre avviket er under annamnesen (se 09:25). Teksten som blir brukt i menigheten retter 

blikket mot mot de lidende og menneskene rundt oss, mens teksten i gudstjenesteboken retter 

blikket mot Sønnen, og mot den seirende Kristus. Bønnens andre del, som også er del av 

amnanesen, retter blikket mot menigheten og menighetens oppdrag. Denne får en annen valør 



	90	

når den settes sammen med blikket mot de lidende istedenfor den seirende Kristus, som 

teksten i nattverdsbønn A gjør. 214 

6.11.4 Rom: hva har jeg sett? 
Som sett under kategorien kropp, bruker presten relativt liten plass i rommet: lemmene 

holdes nære kroppen. En grunn til at presten kan bruke små gester, er at kirkerommet er 

relativt kort. Alterpartiet står på et opphøyd område som er bredt men ikke så dypt (s. 54). 

Om vi deler alterpartiet opp som en scene (se ill. 1), står presten plassert litt bak i den ruten 

som er senter for scenen. Alteret, og dermed presten, står relativt nærme menigheten, og store 

gester er ikke nødvendig på samme måte som i et rom der menigheten er langt unna. 

Presten bruker to retninger. Største delen av leddet står hun vendt mot alteret, men hun 

vender seg mot menigheten og tilbake flere ganger. Denne snuingen frem og tilbake kan 

gjøre alterets betydning og funksjon uklar. Samtidig vender presten seg mot menigheten i 

relativt kort tid av gangen. Her kan spørsmålet heller bli om hvorvidt den gjentatte snuingen 

påvirker flyten og rytmen i ritualet, eller om den skaper en ny rytme. Tidspunktet for 

vendingene reiser i tillegg spørsmålet om verbas status: er den del av nattverdsbønnen eller 

ikke. Og kan deler av verba, slik som konsekrasjonsordene, trekkes ut som noe annet?  

	

6.12 Analyse og sammenlikning. 
Posisjonen til presten i menighet I (prest I) ved 07:03, har likhetstrekk med posisjonen til 

presten i menigheten II (prest II) ved 08:13 og 08:41. Det vil si, energien uttrykt i posituren 

likner, kroppenes form likner ikke i samme grad. 

For å presisere, snakker jeg om posituren til prest I rett før proklamasjonen «Stort er troens 

mysterium»,  og posituren til prest II når hun løfter brød og senere vin under fortellingsdelen 

av verba. Se også beskrivelsene lengre oppe (ill. 4 for menighet I, beskrivelse ved 08:13 og 

08:41 for menighet II).  

Likhetene inkluderer: vekten er flyttet mer bakover og hodet blir tippet noe opp og bak, 

elementene er løftet og  blikket en retning en anelse ned —  begge ser på noe som er litt 

nedenfor øyenhøyde. Prest I ser på menigheten, prest II på det elementet hun holder. Begge 

har armene som holder elementene strakt foran seg og albumene lett bøyd. 

Prest I gjør gesten stor. Han holder armene mer ut til sidene og han har kun en liten bøy i 

albuene. Tyngden hans er plassert tydelig bakover. Han står vendt mot menigheten, slik at 

ansiktsuttrykket hans også synes. Uttrykket er alvorlig-høytidelig og munnen lukket, om en 
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kun en kort tid. Pressen har litt skjeggvekst som gir kjevepartiet et rektangulært utseende, 

dette bidrar til et litt strengt uttrykk, og understreker den hevede haken. 

Prest II står vendt mot alteret og ansiktsuttrykket hennes er ikke synlig. Hun har bare høyre 

arm hevet, relativt rett fremover fra skulderen, og en anelse mot siden. Albuen er noe mer 

bøyd enn hos prest I, og hun holder disken omtrent i skulderhøyde. Messehakelen henger slik 

over skuldrene hennes at den gir kroppskjernen, spesielt rygg-og skulderparti, en bredere 

flate, noe som gjør at posisjoen virker stabli. 

Energien de to prestene uttrykker er av samme type, om ikke av samme grad, og dette er noe 

av grunnen til at posisjonene likner hverandre. Energien er mer intens hos prest I enn hos 

prest II. Posituren er hos begge del av et forløp, men positurens sted i forløpet er forskjellig. 

Jeg skal se litt nærmere på de to forløpene, for så å si litt om hva de kan uttrykke. 

6.12.1 Forløpet for verba i menighet I 
Som sett over (se observasjonene for verba i menighet I), er posisjonen til prest I 

kumlineringen av et forløp. Dette forløpet har en jevn stigningskurve: hver bevegelse og frase 

i forløpet bygger på de foregående i oppadgående bevegelse. Tale, stemme, og gester virker 

sammen og bygger opp under den dramatiske fortellingen i verba, en fortelling som stiger i 

intensitet opp mot et triumferende «Stort!» 

 Dramatisk er her knyttet til drama som genre, forstått som en tekst ment til fremføring 215. 

Verba fungerer her som et dramatisk forløp. Bevegelser og gestikk brukes illustrenede og 

tydeliggjør teksten: når brødet omtales, løfter presten disken og ser på den. Når det er direkte 

tale, ser han på menigheten og lar hodet vandre frem og tilbake som for å se hver enkelt.  

Forløpet stiger i intensitet ved at presten fortsette å holde disken oppe; når han løfter kalken 

og gjentar gester og blikk, blir det ikke bare en gjentagelse av handlingen med brødet, men 

fysisk en dobling av gesten.  

Resitasjonen bygger også opp under det dramatiske forløpet. Messeformelen starter på en 

lavere tone og beveger seg oppover (se vedlegg).  Han bruker pauser sammen med formelen 

for å dele opp teksten, men deler den også opp flere steder enn tegnsetting og melodi angir. 

Oppdelingen er: 

	

Vår	Herre	Jesus	Kristus	
i	den	natt						
da	han	ble	forrådt	
tok	han	et	brød	
takket	
brøt	det	

Likeså	tok	han	kalken	etter	måltidet	
takket	
gav	dem	og	sa	
Drikk	alle	av	den	
Denne	kalk	er	den	nye	pakt	i	mitt	blod	
som	utøses	for	dere	
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gav	disiplene	og	sa	
Ta	imot	og	spis	
Dette	er	mitt	legeme	som	gis	for	dere	
Gjør	dette	til	minne	om	meg	

så	syndene	blir	tilgitt	
Gjør	dette	så	ofte	som	dere	drikker	det	
til	minne	om	meg	

	
Her ser vi at teksten deles opp i ganske korte biter. Dette bidrar med å gi inntrykk av at alle 

tekstens deler er viktige. Fortellingen kommer fram ved at hver handling det blir fortalt om, 

får plass og beskrevet hver for seg gjennom pausene. Pausen, og rytmen som skapes av 

artikulasjonen i tekstfrasene «i den natt /da han ble forrådt», gjør at natten får mer 

oppmerksomhet og signifikans. Melodien i resitasjonsformelen bidrar til å binde dem noe 

sammen da dette er én musikalsk frase, men ‘natt’ får likevel ekstra tyngde. Tiden på døgnet 

bringes inn som et viktig punkt i beretningen.  

Som nevnt over (s. 82), varierte også tempoet i resitasjonen slik at var en veksling mellom 

raskt og saktere tempo, både mellom tekstbitene og innen for de lengre tekstbitene. Det gav 

en opplevelse av energi som bygget seg opp i bølger.  Slik bygger forløpet seg opp i 

samspillet mellom stemme og kropp, mellom resitasjon og bevegelser. 

Som sett over (s. 80), flytter fokus seg noe under forløpet. Når presten ser på disk eller kalk, 

trekkes fokus mot disse. Når presten ser på menigheten, er fokus ikke like lett å identifisere. 

Den store og tydelige posituren trekker fokus mot aktøren. Det gjør blikket: når han ser på 

menigheten samler presten oppmerksomhet mot seg selv. Dette skjer i særlig grad helt på 

slutten av forløpet, når presten løfter hode og hake. Men når presten ser og taler direkte på 

menigheten, flyttes fokus til menigheten.  

Når presten ser på menigheten under den direkte talen, tar han også på seg et dramatisk 

nærvær. Innstiftelsen blir spilt ut med presten i rollen som Jesus og menigheten i rollen som 

disiplene. I dette kommer minnemåltidet tydelig frem, og en anamnese bakes inn i verba. 

Denne anamnesen er rettet mot menigheten ved at befalingene —  «ét», «drikk», «gjør dette» 

— sies direkte til dem. Ved at menigheten tillegges rollen som disiplene, trekkes de inn i 

handlingen som aktører. 

Hvor Guds nærvær er plassert, blir mindre tydelig. Alteret er ikke i bruk og som loci trer det i 

bakgrunnen. Elementene blir heller ikke et sted for Guds nærvær. Presten trekker 

oppmerksomheten til dem under den narrative delen av verba, men fordi konsekrasjonen sies 

med blikk mot menigheten, og prestens nærvær i rollen er såpass sterkt — både gjennom 

blikk og kroppsholding — forsvinner de ut av fokus. Disk og kalk bli i større grad rekvisitter 

og Jesu nærvær formidles gjennom presten.  
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Forløpets stigningskurve bygger opp mot bildet av den triumferende og seirende Kristus, 

kulminert i utropet «Stort!» Dette Kristusbildet formidles gjennom presten som aktør og 

prestens utøvende ferdighet og karisma blir viktige momenter for hvordan Kristusbildet 

oppfattes. 

Samtidig står presten under et krusifiks (s. 82) Dette kommer ikke frem på opptaket, men 

rommets utsmykning vil her kunne påvirke uttrykket, gjennom det Lathrop kaller 

juxtaposition (s. 28). Prestenes utførelse sammenstilles med statuen av den korsfestede, og 

spillet mellom de to gjør uttrykket mangetydig.  

Realpresensen, og elementene som loic for Guds nærvær, forsvinner derimot i denne 

fremførelsen. Dette forsterkes ved at bare det ene settet av elementer konsekreres. Som nevnt 

i beskrivelsene over, bruker menighet I to nattverdssett og to par med utdelere. Det andre 

settet står på alteret fra gudstjenestens begynnelse og står urørt til utdelingen. Under 

kosekrasjonen står presten med ryggen til dette settet og ordene sies bare over nattverdssett 1. 

Det blir heller ikke gjort noen stille konsekrasjon over det andre settet, så langt opptaket 

viser.  

Det at ikke alle elementene blir konsekrert, gjør nattverden først og fremst til et minnemåltid, 

uten realpresens.  (Se også s. 37.) 

6.12.2 Forløpet for verba i menighet II 
Om forløpet i menighet I kunne beskrives som en jevn oppadstigning, er forløpet i menighet 

II mer å likne med en bølgebevegelse om gjentar seg (s. 88). 

Energien er generelt lavere eller mindre hos prest II; bevegelsene og gestene hennes er 

mindre. Det er kroppslig ingen markert overgang mellom den foregående lovprisningen og 

verba, men presten står mer i ro når hun begynner å synge, noe som gir presten er sterkere 

scenisk nærvær og til en viss grad salmer energien. Som nevnt over, bidrar messehakelen til 

det fysiske nærværet. 

Når presten beveger seg for å løfte disken med oblatene, er den med på å bygge opp energien 

til posisjonen der hun står rak med armen delvis løftet og hodet litt bakover (se 08:13). Dette 

er den posisjonen hun inntar som har mest styrke, og  fysisk den stillingen der 

spenningskurven når topppunktet. Det er et lavere topppunkt enn i menighet I, men hun har 

en liknende energi. Det som var topppunkt i menighet I, er i menighet II et steg i forløpet. 

Fokus under dette steget trekkes mot elementet, både fordi det er objekt for bevegelsen — det 

løftes — og fordi prestens blikk er rettet mot det. Siden presten står med ryggen mot 
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menigheten, trekkes fokus bort fra henne og til objektet hun holder. Elementet kommer i 

spill. 

Energien faller og forandres når presten snur seg. Blikket er fremdeles festet på oblatene, og 

vekten kommer mer frem. Kroppens form blir mindre, og oppmerksomheten rettes mer 

innover og mot gjenstanden hun holder. Posisjonen lukkes mer, og energien blir mer 

innadvent og kontemplativ. I gløttene opp mot menigheten vender energien seg noe utover og 

bringer menigheten også inn i spill. Dette gjelder særlig ved blikket opp under «gjør dette». 

Bevegelsen tilbake mot alteret fungerer mer som en pause eller tilbakespoling enn som en del 

av forløpet selv. Dette skyldes særlig at presten går ut av spill idet hun skal snu seg, og fokus 

forsvinner fra både oblatene og menighet. Forløpet gjentas så med kalken. 

Presten brukte resitasjonsformelen der tonen starter lyst og så faller. (Se note i vedlegg.) Hun 

fulgte stort sett oppdelingen i formelen, og brukte pauser i tillegg til formelen for å dele opp 

teksten. Hun fremførte teksten noe raskere enn presten i menighet I. 

	

Vår	Herre	Jesus	Kristus	
I	den	natt	da	han	ble	forrådt	
Tok	han	et	brød,		
Takket	brøt	det	
Gav	disiplene	og	sa	
	
Ta	dette	og	ét	det	
Dette	er	mitt	legeme	som	gis	for	
dere	
Gjør	dette	til	minne	om	meg	

Likeså	tok	han	kalken	etter	måltidet	
Takket				gav	dem	og	sa	
	
Drikk	alle	av	den	
Denne	kalk	er	den	nye	pakt	i	mitt	blod				
som	utøses	for	dere				til	syndenes	forlatelse	
Gjør	dette	så	ofte	som	dere	drikker	der	
Til	minne	om	meg.	

	
Teksten blir her delt opp i færre deler enn i menighet I og det dramantisk-fortellende aspektet 

kommer ikke like mye frem. Fokus og tolkning blir i større grad båret av prestens bevegelser 

og handlinger, enn av fremføringen av teksten. 

Der menighet I hadde en gjennomgående stigning og gjentagelsen fungerte som en dobling, 

har menighet II to bølgebevegelser uten noen dobling. Proklamasjonen av troens mysterium 

skjer i den dempede, mer ettertenksomme energien. 

Blikket, og med det fokuset, på elementene gjør at de konstitueres som sted for Guds nærvær 

under nattverden. Det kan leses som en understrekning av realpresensen: Jesus er tilstede i 

brød og vin, og konsekrasjonsordene rettes mot ham. Dette gjør  verba tydeligere til en del av 

eucharistibønnen (nattverdsbønnen, som også er en takkebønn, s. 36).   

Bildet som formidles er av en Gud som er nær, og den menneskelige Kristus. Guds nærvær 

lokaliseres i elementene. Det betyr ikke at prestens framtoning ikke påvirker hvordan dette 
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nærværet oppfattes: måten presten holder elementene på (se ill. 5), har noe forfinet over seg, 

og skikkelsens uttrykker av en som viser frem noe som er kostelig og verdifullt, og litt 

hemmelig. Mysteriet i det daglige trer frem. 

I tillegg spiller klærne til prest II inn. Som beskrevet over (se 08:28), har presten på seg en 

sort, langermet genser under albaen. Denne genseren har jeg hengt meg opp i hver gang jeg 

har sett den fordi den gir presten en spesiell ‘look’. Genserermene gir meg assosiasjoner til 

film/tv-steriotypen av en uteligger i New York: genseren likner på en variant av de 

pulsvantene uteliggerene ofte har på fiilm. Uteliggersteriotypen er i filmene gjerne 

omsorgsfulle og vise — under overflaten om ikke umiddelbart synlig. Den visuelle 

assosiasjonen gjør at presten for meg fremstår som på samme måte, og gir assosiasjoner også 

til åpenbaringen av Gud i det lave. 

Som nevnt lengre opp (s. 90) kan den gjentatte snuingen frem og tilbake under verba, virke 

forstyrrende. Det kan ogå bryte teksten i verba opp på en uheldig måte ved at den direkte 

talen skilles ut og får en annen posisjon enn resten. Under resten av gudstjenesten har 

retningen versus polulum blitt konstituert som den retningen presten henvender seg til 

menigheten på Guds vegne (s. 44), mens retningen ad orientem har blitt konstituert som 

retningen presten henvender seg til Gud på menighetens vegne. Det gjør at 

konsekrasjonsordene primært blir en henvendelse til menigheten og ikke også del av 

henvendelsen til Gud. Som sett over, unngås dette i stor grad i menighet II ved at presten 

leder fokus vekk fra seg selv og til elementene, og slik også retter henvendelsen mot 

elementene. Måten presten gjør vendingen på, moderer slik retningen som hovedpremiss for 

tolkningen av handlingen. 

6.12.3 Sammenlikning. 
Som sett over, har de to menighetene markert forskjellig forløp under verba, selv om noen 

elementer er de sammen. Forløpene konstitueres gjennom de virkemidler og teknikker 

aktørene tar i bruk, og de formidler forskjellige gudsbilder. Forløpene gir også forskjellig 

tolkning av hva nattverden er. 

Menighet I formidler bildet av den seirende Kristus, på triumfen fremfor lidelsen, og på Guds 

storhet. Presten bruker både stemme, tale og gester på en måte som tilsier at dette er innøvd 

og/eller at han har trent på å skolere kropp og stemme for fremføringer. Det gjør at han 

effektivt kan bygge opp forløpet, og at han kan formidle tekst og gester i et stor rom der det 

er avstand mellom deltakerne.  Det dramatiske og narrative i verbas tekst blir understreket, 
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noe som kan bidra til at menigheten lettere kan leve seg inn i hendelsen. Menigheten dras 

også inn som aktører ved at de får rolle som disipler. 

Samtidig blir nattverden et minnemåltid, og elementene blir rekvisitter for teksten heller en 

loci for Gud. Gud som usynlig men tilstedeværende aktør, kommer også mer i bakgrunnen. 

Realpresenesen er i dette forløpet ikke tematisert. 

Menighet II formidler en mer nærværende Gud. Hverken triumfen eller lidelsen er spesielt 

vektlagt gjennom forløpet, men mysteriet kommer tydeligere frem. Prestens fremføring tilsier 

ikke en bevist innøving eller trening, men roen hun viser når hun snubler i ord og måten hun 

slipper rollen for å gjøre en praktisk handling, tilsier en familiaritet med tekst og situasjon, og 

en internalisering av liturgien. Hun har gjort den til sin. Menigheten dras ikke inn som aktører 

i en rolle, men inviteres til å se mysteriet samen. 

Nattverden blir i dette forløpet sted for møtet med Gud. Konsentrasjonen om elementene gjør 

at disse blir sted for Guds nærvær, og realpresensen kommer slik opp som et viktig moment. 
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7 Avslutning 
I innledningen til oppgaven stilte jeg en del spørsmål jeg har forsøkt å svare på. Først gikk 

jeg inn på noen teaterteoretiske spørsmål, og ved hjelp av forestillingsanalysen fant jeg noen 

områder fra scenekunsten som jeg har sett nøyere på. Deretter har jeg tatt for meg noen 

områder fra den liturgiske teologien, og utfra gjennomgangen av begge, fant jeg frem til fire 

metodiske blikk: fokus, kropp, stemme og rom. Disse har jeg så brukt på et materiale 

bestående av opptak av to nattverdfeiringer i Den norske kirke. Målet var todelt: 1)å finne 

hva slags teologi som ble uttrykt i det performative aspektet, og 2)å undersøke om de 

metodiske blikkene kunne fungere som analyseredskap. 

Jeg vil først oppsummere de funnene jeg har gjort i materialet, og etterpå se på resultatet av 

undersøkelsen. Til slutt vil jeg si noe om styrker og svakheter ved metoden jeg har brukt, og 

se på hvilke av redskapene som viste seg fruktbare. 

7.1 Resultat av materialundersøkelsen: Hvilken teologi 

fant jeg ved å bruke de fire metodiske blikkene? 
Jeg har brukt de fire metodiske blikkene mine:  fokus, kropp, stemme og rom for å analysere 

utdrag av det innsamlede materiale. Hva har jeg så funnet? Jeg skal ta for meg leddene jeg 

har sett på hver for seg først og deretter se på den teologien jeg har funnet uttrykt der. Til 

slutt vil jeg si litt om likheter og forskjeller mellom leddene, og hva det kan betyr for 

uttrykket i gudstjenesten som helhet. 

7.1.1 Offertorie  
Menighetens handling. 

I menighet I så vi at offertorieprosesjonen beveget seg opp mot alteret, og dette uttrykte en 

oppstinging. Alteret ble her noe prosesjonen beveget seg opp mot, lik den oppstigning 

Schmemann ser når presten nærmer seg alteret. 216 (s. 41) Denne oppstigningen er imidlertid 

ikke presten en del av, siden han allerede står ved alteret. Presten har i tillegg ikke steget opp 

til alteret selv, men gått inn til alteret fra en sidedør i koret. Presten blir i dette ikke en 

representant for menigheten, men den som tar menigheten imot ved alteret når de kommer 

frem. 

Offertorieprosesjonen blir menighetens handling, representert ved barna fra søndagsskolen 

sammen med noen voksne. Men størstedelen av prosesjonen har ingen oppgaver, annet enn å 

gå opp og bli sett på av resten av menigheten, og oppe ved alteret er oppgaven å observere 

det som skjer. Menigheten blir observatører av observatørene (s. 70), og selv om prosesjonen 
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består av representanter for menigheten, gjør det at leddet ikke uttrykker så klart at dette er 

menighetens ledd (s. 36). 

I menighet II er bevegelsen opp mot alteret mindre tydelig fordi alteret ikke ligger like høyt 

oppe og er nærmere menigheten. Presten sluttet seg til prosesjonen underveis, og ble på den 

måten en del av menigheten. Både prosesjonen og dekkingen er menighetens handling, både 

fordi presten ikke deltok i dekkingen, og fordi deltakerne, som representanter for menigheten, 

alle hadde en oppgave. (s. 71) Det at klokkeren leder i liturgisk drakt kan, men behøver ikke, 

trekke vekk fra offertoriet som menighetens oppgave. Det kan også peke mot rollen diakonen 

hadde under nattverdsfeiringen, sammenhengen Schmemann påpeker mellom omsorgen som 

var deres ansvar, og at de tar imot gaven til alteret. (se s. 35) Klokkeren er ikke diakon, men 

ved at han bærer liturgiske klær skilles han ut som en som har et særlig ansvar i menigheten, 

og han fyller delvis den rollen diakonene hadde, og i andre kirkesamfunn fremdeles har, 

under nattverdsfeiringen. 

	
Alterets betydning og nattverdens karakter 

I menighet I var nattverdselementene gjort klare før gudstjenesten begynte. De brukte to 

nattverdsett, men bare ett ble båret frem. Plasseringen på alteret ble det ikke gjort så mye ut 

av: prestens bevegelser er effektive og fokus er mer på barnas samling rundt alterringen enn 

på dekkingen.  Alteret ble derfor ikke tydelig konstituert som nattverdsbord. Elementene var 

ikke synlige, og det fysiske aspektet ble derfor ikke synlig heller, tross frembæringen. (Se s. 

35). Nattverden åndelige kvalitet kommer mer frem enn den fysiske.  

I menighet II konstituerte  klokkerens rolige bevegelser, og koreografien og rytmen i 

medliturgenes bevegelser — den tydelige dekkingen og behandlingen av elementene —  

alteret tydelig som nattverdsbord. Nattverden ble vektlagt som et måltid ved at brødet legges 

synlig på disken og vinen helles i kalken. Elementenes materielle karakter blir synlig.  

	
Takkeofferet 

Gjennom prestens bønnepositur, åpen kroppsholding og løftede hender, omfattet takkebønnen 

i menighet I mer enn bare det innsamlede offeret. Nattverdselementene ble også del av 

takkeofferet, i tråd med eldre skikk (s. 35), og knytter nattverden til Jesu offer på korset. 

Bønnen omfattet i tillegg prosesjonen, som representanter for hele menigheten. Når denne 

hovedsakelig bestod av barn, som ikke hadde andre oppgaver enn å være tilstede, ble barnas 

deltagelse også et uttrykk for at barna ble overgitt til Gud, tatt med til alteret på samme måte 

som pengegaven. 
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I menighet II holdt presten offerposene og bad på den måten takkebønnen spesifikt over det 

innsamlede offeret. Dette trekker nattverden bort fra koblingen til Jesu offerdød på korset, 

selv om elementene står synlig dekket på alteret. (S. 41) 

	
Oppsummering 

Slik offertoriet utføres i menighet II, uttrykker det at nattverden er et felles måltid der 

menigheten er aktivt med og bidrar til feiringen. Den materielle sammenhengen mellom 

takkeofferet og nattverden kommer frem gjennom dekking og frembæring av offer og 

elementer sammen, men nattverden som soningsoffer kommer i bakgrunnen under 

takkebønnen. 

Slik offertoriet utføres i menighet I, uttrykker det et større skille mellom menighet og prest, 

og menigheten er i stor grad observatører til handlingen. Dette uttrykket dempes noe av at 

offer og elementer bæres frem, og av at prosesjonen kommer inn i alterrommet. Bevegelsen 

mot alteret og nattverden som en oppstigning kommer klarere frem, og selv om nattverden 

som måltid kommer i bakgrunnen, er koblingen til Jesu offerdød tydeligere. Prosesjonen, 

barn og voksne, blir også en del av offeret som bæres frem for Gud 

7.1.2 Verba 
Teologien uttrykt i verba i de to menighetene, bar i stor grad knyttet til de forskjellige 

forløpene som fremførelsene bygget opp. (Se s. 91 og 93). Jeg kommer derfor ikke til å dele 

opp gjenomgangen av verba opp slik jeg gjorde med offertoriet. 

	
Menighet I 

Forløpet i menighet I kan beskrives som en stigning opp mot et høydepunkt. Vekten lå på 

fortellingen og fremføringen av den, og gjennom prestens bruk av blikket, ble menigheten 

dratt inn som aktører i en utspilling av hendelsen: presten som Jesus, og menigheten som 

disiplene. Det gudsbildet som ble uttrykt, var av den seirende og triumferende Kristus, et 

uttrykk som i stor grad ble båret av prestens karisma og evne til å formidle gjennom 

kroppsspråk og stemmebruk. Dette bildet ble satt sammen med avblidningen av korsfestelsen 

over inngangen til koret, og disse to, delvis motstridende, bildene ville gjøre det samlede 

uttrykket mer komplisert og mangetydig, i den prosessen Lathorp beskriver. (Se s. 28) 

Nattverden ble i denne utførelsen et minnemåltid. Det at bare det ene nattverdssettet ble 

innviet, bidro til å gjøre nattverden til et minnemåltid, og uten realpresens (se s. 91), sammen 

med at fokus ble dratt mot presten og spillet mellom prest og menighet, ikke mot elementene. 
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Dette ble forsterket av at presten stod med ryggen til alteret under verba. Loci for Gud var 

ikke plassert noe bestemt sted, hverken i elementene eller alteret. 

	
Menighet II 

Forløpet i menighet II var ikke en stigning, men en gjentatt bevegelse som gikk opp og så ned 

igjen i intensitet, som en bølge. Prestens bevegelser var generelt mindre og mer lavmælt enn i 

menighet I. Fokus og energi ble vendt innover mot elementene under konsekrasjonen, og 

uttrykte både Kristi nærvær i elementene, og følelsen av å dele en hemmelighet. Nattverden 

som mysterium ble løftet frem, det greske ordet for sakramentene. 217 Alteret er loci for Gud 

under store deler av eukaristien, men under konsekrasjonen flyttes det spesifikt til 

elementene. Realpresenen er slik tydelig, og forvandlingen av elementene knyttet til 

konsekrasjonsordene. Men forvandlingen er et mysterium, og bildet av den gud som 

åpenbarer seg i det stille.  

Prestens klær, med genseren som minner om pulsvanter, uttrykker ikke bare en lavmælt 

åpenbaring, men Gud som åpenbares i det lave, i de utstøtte og små. Dette bringer 

inkarnasjonen heller enn korsfestelsen inn som referanse, for selv om det ikke er den 

triumferende Kristus som uttrykkes, er det heller ikke lagt stor vekt på lidelsen. 

	
	
	
7.1.3 Offertorie og verba: samme teologi eller ikke? 
Som sett over, fant jeg flere forskjellige punkter under offertoriet i de to menighetene der jeg 

kunne trekker ut forskjellige teologiske poeng. Det betyr ikke at det var mindre å hente fra 

verba, men at offertoriet hadde flere ulike handlinger. Verba er grunnleggende én handling, 

og derfor vil tolkningen være mot ett felles uttrykk. 

I menighet I kan vi se at utførelsen uttrykte flere ting, men stilen i utførelsen var relativt lik, 

ikke bare i de to leddene jeg har analysert, men gjennom gudstjenesten: store og tydelige 

gester og klar diksjon som gav preg av at utførelsen var innøvd. Et fellestrekk blant de 

forskjellige teologiske poengene, kan være at det er en slagside mot det åndelige aspektet 

fremfor det materielle. Selv når verba ble spilt ut, var det i en symbolsk form, slik McCall 

snakker om (s. 27), og ikke ved en etterlikning av hvordan det siste måltidet kunne ha sett ut. 

Stiging, opp mot alteret eller mot det triumferende utropet «Stort!», er også et felles tema, og 

knytter an til Schmemanns forståelse av liturgien som en oppstigning (s. 30). 
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I menighet II var også stilen gjennom gudstjenesten enhetlig, lavmælt og med nærhet eller 

nærvær som beskrivende stikkord. Også her uttrykker de forskjellige leddende ikke helt det 

samme, men fra de leddene jeg har sett på, er de materielle aspektene i større grad vektlagt; 

man dekker alterbordet synlig ved å legge opp brød og helle vin, og elementene blir tydelig 

loci for Jesu nærvær under konsekrasjonen.  

Utførelsen gav ikke inntrykk av å være innøvd, men det var likevel en trygghet i utførelsen 

som typisk kommer av at man har gjort en ting lenge. Det er ikke like lett å plassere 

gudstjenesten fra menighet II inn i Schmemann eller McCalls teologi, men Lathrop peker på 

hvordan det er dagligdagse og lokale ting som blir brukt i liturgien (s. 35), og dette er mer 

tydelig i menighet II.  

Funnene mine er preget av at jeg har tatt for meg kun en liten del av hele materialet, og gått 

inn i det i detalj. Det gjenspeiler derfor ikke hele det komplekse bildet som ble uttrykt i 

gudstjenesten og nattverden som helhet. 

7.2 Resultatet av forsøket: Fungerte de metodiske 

blikkene som analyseredskap? 
I innledingen har jeg lagt vekt på at jeg ville se på måten de liturgiske handlingene blir utført, 

og det ikke først og fremst har vært spørsmålet om hvorvidt en prest løfter hendene, men hvor 

høy, og med hvilken energi. (Se s. 4) I analysen har jeg ikke bare holdt meg til å se på måten, 

og spørsmålet om hvorvidt de metodiske blikkene fungerte som analyseredskap, er derfor 

ikke bare retorisk.  

Ethvert analyseredskap vil styre ikke bare analysen og tolkningen, men også observasjonene 

man gjør. De metodiske blikkene har derfor ikke bare styrt analysen, men også beskrivelsen 

av materialet. Dette er ikke i seg selv et argument mot å bruke dem: blikkene har gitt meg 

redskaper til å begynne å observere i det hele tatt, og gjort det mulig å sortere materialet. 

Opptakene gjorde det mulig å se på handlingene mange ganger, og jeg merket at det ble 

lettere å se når jeg viste mer om hva jeg skulle se etter. 

Jeg har sett andre ting som scenekunstner enn jeg gjorde som teolog eller liturg. 

Scenekunstneren er opptatt av sterke uttrykk, men hva som uttrykkes er ikke like viktig. 

Scenekunstneren er slik mindre opptatt av normer, mye fordi man på scenen uttrykker en 

fiksjon, mens liturgien gjør krav på en virkelighet. 218 
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Forskjellen ble klarest for meg i arbeidet med verba: teologen var kritisk til at man vendte 

ryggen til alteret, og at ikke alle elementene ble konsekrert. Secenekunstneren elsket de 

forskjellige uttrykkene og særlig den sterke posituren. 

Det teologiske grunnlaget fra teoridelen har gitt en bakgrunn for tolkningene. Blikkene jeg 

har brukt har fokusert mye på hva som skjer, og hvordan det virker, men setter ikke dette uten 

videre inn i en teologisk sammenheng. Metoden gir også lettere deskriptive svar som det kan 

være vanskeligere å tolke mening ut av. I teateret er mening i større grad knyttet til historien 

som fortelles, og et budskap behøver ikke være dypt filosofisk. (Se s. 18.) 

Det betyr ikke st den liturgiske teologien nødvendigvis gir entydige svar. Lathrops ordo-

teologi bygger nettopp på at tingenes betydning ikke er statiske, 219 men får stadig ny mening. 

(Se s. 28.) Øierud trekker også, som nevnt i innledningen, inn begrepet multimodalitet i sin 

avhandling.  

Siden de metodiske blikkene har styrt både observasjonene og analysen, er det likevel 

teologiske overveielser jeg har oversett eller ikke fokusert på. Jeg har i liten grad sett på 

meningsinnholdet i liturgiens ord, selv om disse selvfølgelig utgjør en stor del av 

gudstjenestens mening. Jeg har også til tider sett bort fra etablerte tolkninger og har blant 

annet ikke gått inn på den teologiske diskusjon om presten som Kristi stedfortreder under 

konsekrasjonen, selv om jeg har snakket om at presten går inn i en rolle. 220 Blikkene har på 

det punktet styrt analysen og tolkningen mot hvordan uttrykket virker, og hvordan det 

eventuelt passer inn i en etablert teologi eller ikke, har ikke vært interessant. 

De fleste funnene fra offertoriet ble gjort på bakgrunn av hva som ble gjort, mens jeg under 

verba i større grad klarte å se på hvordan. Mitt ønske om å bare fokusere på hvordan har slik 

vist seg å ikke fungere i bruk. 

7.3 Hvilke redskaper har vært fruktbare? 
Alle de fire blikkene har til en viss grad vært nyttige, men til forskjellig grad på forskjellige 

punkter. Blikkene har gjort det mulig å gå inn i materialet på et detaljert nivå, og det har både 

vært en styrke og en svakhet. Kanskje særlig tydelig har både styrken og svakheten ved 

detaljnivået vært for blikket kropp.  

Bevegelsesanalysen har gitt meg mulighet til å si noe om kvaliteten i en bevegelse eller 

positur, og jeg har derfor kunnet se på gester fra et annet ståsted enn å bare behandle dem 

som fastsatte tegn. Samtidig har blikket på kropp gjort at jeg lett har gravd meg ned i detaljer 

som ikke så lett kan brukes i en tolkning. Analysen av hva som skjer har overskygget 
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spørsmålet om hva det uttrykker, og detaljene har til tider virket overveldende. Det er svært 

lett å grave seg ned i detaljer som jeg ikke har kunnet gjøre noe med.  

Samtidig har en detaljert analyse latt meg si noe om uttrykket. For eksempel har blikket 

kropp vært viktig for å finne forløpene i verba (se s. 91-93) og for å tolke takkebønnen i 

menighet I.  

Blikket fokus har kanskje vært det mest nyttige, selv om fokus ofte er et resultat av hvordan 

kropp og rom, og dels stemme, fungerer sammen. Fokus har hjulpet meg å identifisere hva 

som har blitt tillagt vekt og betydning, og slik gjort at jeg har kunnet se på hvordan mening 

blir konstituert.  

Stemme og rom er de kategoriene som jeg ikke har hatt like stor nytte av overalt. For 

offertoriet, spesielt i menighet I, var rom en nytting kategori, og blikket på rommet har også 

fungert som et korrektiv til analysen. Det har vært lett å glemme at inntrykket jeg får fra et 

opptak, ikke gir hele bildet, og særlig tydelig er dette i menighet I der plasseringen av kamera 

var såpass forskjellig fra utsynet i menigheten. I menighet II og for verba var rom et blikk jeg 

ikke fikk like mye ut av. 

Stemme har jeg ikke benyttet meg like mye av som de andre. Delvis skyldes det at offertoriet 

i stor grad var handling uten ord, men også under verba har stemmen druknet litt under 

blikket fra kropp og fokus. Der synes jeg selv at jeg ikke helt har klart å finne frem til gode 

redskaper. Det kan skyldes at stemmen er et såpass komplekst område at det kunne ha trengt 

en oppgave for seg selv, og slik har dette blikket ikke kunnet få den plassen det kunne trengt 

for at jeg hadde kunnet ta det mer i bruk. 

7.4 Avslutning. 
Jeg har i denne oppgaven søkt å vise at det performative aspektet i gudstjenesten uttrykker en 

teologi. Funnene jeg har gjort, har vist at disse blikkene kan være fruktbare, men de krever 

ikke bare tverrfaglig kunnskap, men for stemmens del, mer detaljert forståelse enn det har 

vært plass til i denne oppgaven. Blikket kropp har også krevd ganske mye å sette seg inn i, 

men har vært lettere å inkorporere. Det har også vist seg at det mange ganger er vanskelig å 

skille mellom måten liturgien ble utført på og hva som ble gjort. Tross disse vanskelighetene, 

mener jeg at blikkene har gitt meg en innfallsvinkel som har latt meg se aspekter og 

betydninger i liturgiens som jeg ikke hadde sett ellers, betydninger som nettopp har ligget i 

liturgiens performative aspekt. 
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29.	(Eigtved 2007)s.	12	
30.	se	bla	ibid	s.	16	
31.	se	bla	(Eigtved 2007)	s.	12-13,	men	også	hvordan	Kjølner	og	Szatkowski	skiller	
mellom	forestillingsanslyse	og	respesjonsanslyse:	(Kjølner and Szatkowski 1991)	s.	123-
24.	
32.	se	(Eigtved 2007)	s.12	
33.	se	ibid	s.	13	
34.	ibid	s.	15	
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35.	se	Eigtveds	inndeling	av	Del	1	-	Forestillingens	grundelementer.	Ibid	s.	5-6	
36.	se	ibid	s.	59	
37.	se	ibid	s.	59,	jeg	har	brukt	Eigtveds	forståelse,	men	har	begrenset	den	ved	å	
presisere	at	det	er	de	elementene	som	brukes	der	det	spilles	jeg	snakker	om	
(spillrommet).	
38.	se	ill	i	(Nygaard 1993)	s	141	
39.	se	(Eigtved 2007)s.	64	
40.	se	Ibid	s.	64	
41.	se	ibid	s.	65	
42.	se	ibid	s.	65	
43.	se	ibid	s.	65-66	
44.	se	ibid	s.	60	
45.	ibid	s.	60	
46.	se	ibid	s.	61	
47.	(Monks 2010)	s.	11	
48.	se	ibid	s.	12	
49.	se	(Eigtved 2007)	s.	14	
50.	se		Ibid	s.	40	
51.	se	bla	(McGiven 2016),	under	overskrifen		«Making	It	More	Important»	
52.	se	Ibid,	avnsittet	rett	før	overskriften	«Movement	and	Physical	Behaviour.»	
53.	se	(Downs, Wright, and Ramsey 2010)	s.	183-4.	
54.	se	Ibid s.	184	
55.	se	både	(Downs, Wright, and Ramsey 2010)	s.	182-3	og	(McGiven 2016),	avsnittet	og	
illustrasjonen	om	«Blocking	Positions».	
56.	se	(McGiven 2016),	tredje	avsnitt	under	overskriften	«Making	It	More	Important.»	
57.	se	(Eigtved 2007)	s.	63.	
58.	Ibid	s.	81	
59.	se	(Turner 2000)	s.	1	
60.	se	Ibid	s	5	
61.	se	Ibid	s.	4	
62.	se	Ibid	s.4-5	
63.	se	Ibid	s.	5	
64.	se	bla	(Eigtved 2007)	s.	81	
65.	se	Ibid	s.	39	og	s.	60	
66.	bla	bruk	av	The	Dance	Notation	Bureau	(DNB)	for	å	samle	en	katalog	av	danser	og	
koreografier.	se	
http://www.dancenotation.org/(2016)	
67.	se	Ibid	«Notation	Basics»	
68.	Jeg	har	lagt	meg	nær	opp	til	beskrivelsene	av	disse	kategoriene	som	Groff	gir,	se	
(Groff 1995)	s.	29	
69.	se	bla	(Brynjølfsson 2016)	under	«Kropsbevisdsthed.»	
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70.	se	(Groff 1995)	s.29	
71.	se	Ibid	s.	29	
72.	se	(Konie 2016)	for	nøyere	beskrivelser	av	Effort	og	de	forskjellige	faktorene.		
Se	(Longstaff 2015)	for	en	grundig	forklaring	av	hele	LMA.	
73.	(Bauer, Arndt, and Danker 2000)	“εὐχαριστία,”	s.	416	
se	også	(Kirkerådet 2011)	8.39	
74.	se	bla	(Schmemann 1987)	s.	13	
75.	se	f.eks.	(Kirkerådet 2011)	7.4	
76.	(Lathrop 1993)	s.	3	
77.	(Bauer, Arndt, and Danker 2000)	“λειτουργία,”	s.	591	
78.	se	(Davies 1972)	s.	222	
79.	se	(Veiteberg 2006)	s.	20	
80.	(Schmemann 1987)	s.	14	
81.	se	(Lathrop 1993)	s.	9	og	(Schmemann 1987)	s.	11	
82.	(McCall 2007)	s.	54-55	
83.	(Kirkerådet 2011)	1.1	
84.	se	Ibid	6.4	
85.	se	bla	(McCall 2007)	s.	79-80,	103	og	104	
se	også	(Aristoteles, Ledsaak, and Børtnes 1997)	s.	35	for	Aristotelses	definisjon.	
86.	se	(Nygaard 1992)	s.	88	
87.	se	(McCall 2007)	s.	13	
88.	se	bla	Ibid	s.	40	
89.	Ibid	s.	103	
90.	se	(Kirkerådet 2011)	8.39	
91.	se	også	(Davies 1972)	s.	15	
92.	se	(Kirkeby 1995)	«Enact»,	s.	196	
93.	se	(McCall 2007)	s.	64	
94.	se	også	(Veiteberg 2006)	s.	21.	
95.	(McCall 2007)	s.	89	
96.	se	(Schmemann 1987)	s.	45	
97.	se	(McCall 2007)	s.	89	
98.	se	Ibid	s.	90	
99.	Ibid	s.	89	
100.	se	(Eigtved 2007)		s.	39	
101.	(Lathrop 1993)	s.	92	
102.	se	(Kirkeby 1995)	s.	249	
103.	(Lathrop 1993)	s	10	
104.	se	Ibid	s.	79	
105.	Ibid	s.	27	
106.	se	(Bauer, Arndt, and Danker 2000)	“ἀναφέρω,”	s.	75	
107.	se	(Davies 1972)	s.	10	
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108.	(Schmemann 1987)	s.	159	
109.	se	Ibid	s.	160-1	
110.	Ibid	s.	164	
111.	Ibid	s.	165	
112.	Ibid	s.	165	
113.	se	Ibid	s.	62	
114.	Ibid	s.	62	
115.	se	(Eigtved 2007)	s.12	
116.	(McCall 2007)	s.	104	
117.	se	Ibid	s.	55	
118.	se	bla	(Schmemann 1987)	s.	184	samt	s.11	
119.	(Lathrop 1993)	s.	11	
120.	Ibid	s.	176	
121.	se	(Schmemann 1987)	s.	11	
122.	se	Ibid	s.	171	
123.	se	(Kucharek 1971)	s.	459,	461	
124.	se	(Kirkerådet 2011)	8.1-2	
125.	se		Ibid	2.8	
126.	se	Ibid 	8.62	
127.	se	Ibid	2.71-78	
128.	se	også	Ibid	8.40	-	50	
129.	se	(Jungmann 1986b)	s.	1-2	
130.	se	Ibid	s.3n	
131.	se	bla	Ibid	s.3	
132.	se	Ibid	s.	11-14,	spesielt	s.	14	
133.	se	Ibid	s.	25-26	
134.	Ibid	s.3	
135.	se	(Kirkerådet 2011)	5.7	
136.	se	(Jungmann 1986b)	s.	31-32	
137.	se	(Kirkerådet 2011)	8.53	
138.	(Lathrop 1993)	s.	27	
139.	se	Ibid	s.	91-92,	92-93	
140.	Ibid	s.	94	
141.	(Kirkerådet 2011)	8.41	
142.	se	bla	(Jungmann 1986b)	s.	53,	55,	60	
143.	(Schmemann 1987)	s.	109	
144.	(Kirkerådet 2011)	7.27	
145.	Ibid	7.28	
146.	(Lathrop 1993)	s.	97	
147.	(Kirkerådet 2011)	8.44	
148.	se	(Schmemann 1987)	s	214,	
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(Jungmann 1986b)	s.	193	samt	(Kucharek 1971)	s.	622	
149.	(Schmemann 1987)	s.	222	
150.	(Kirkerådet 2011)	2.71	
151.	se	(Jungmann 1986b)	s.	203	
152.	se	(Kirkerådet 2011)	8.44-45	
153.	Ibid	8.56	
154.	(Mæland 1985)	s.	290	
155.	se	bla	(Nørgaard-Højen 2006)	s.346-47	
156.		(Njå 2011)s.	131	
157.	se	(Kirkerådet 2011)	6.15	
158.	se	Ibid	6.19	
159.	se	Ibid	6.20	
160.	se	Ibid	6.19	
161.	se	Ibid	6.20	
162.	se		Ibid	6.20	
163.	se	(Lathrop 1993)s.	79	
164.	(Kieckhefer 2004)	s.	6	
165.	se	Ibid		s.	6	
166.	se	Ibid		s.	10	
167.	se	Ibid		s.	11-12	
168.	se	Ibid		tabell	1	på	s.	15,	samt	s.	11	
169.	se	Ibid		tabel	1	på	s.	15	
170.	se	Ibid		s.	12	
171.	se	Ibid		tabell	1	s.	15,	og	s.12	
172.	se	Ibid		s.	14-15	
173.	(Schmemann 1987)	s	60	
174.	se	(Kirkerådet 2011)	6.20	
175.	se	Ibid		6.20-21	
176.	Ibid		6.20	
177.	(Bibel 2011)	
178.	(Hornby 2009)	s.	77	
179.	(Hellerström 1940)	s.	263-64	
180.	(Øierud 2013)	s.	225	
181.	se	Ibid		s.	225	
182.	se	(McCall 2007)	s.	88-89	
183.	se	(Hammond 2015)	s.	37	
184.	se	Ibid		s.	36	
185.	se	bla	(Jungmann 1986a)	s.	239	
186.	se	(Hammond 2015)	s.	42-43	
187.	se	Ibid		s.	43	
188.	Ibid		s.	44	
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189.	e	Ibid		s.	24	
190.	(Jungmann 1986a)	s.	239	
191.	se	Ibid		s.	239N	
192.	se	(Kirkerådet 2011)	6.16	og	6.18	
193.	se	Ibid		6.17	
194.	se	Ibid		6.17	
195.	se	(Jungmann 1986a)	s.	255N	
196.	se	Ibid		s.	255N.	Se	også	(Kirkerådet 2011)	6.18	
197.	se	(Kirkerådet 2011)	6.18	
198.	Ibid		6.19	
199.	se	bla	(Downs, Wright, and Ramsey 2010)	s.	181-2	
200.	se	Ibid		s.	182-3	
201.	se	(Kirkerådet 2011)	5.13-14	
202.	se	bla	(Broadwell 1968)	og	(Adams 2015)	
203.	se	bla	(Adams 2015)	og	
204.	se	bla	(Ellverson 2003)	s.	110-111	
205.	(Kirkerådet 2011)	2.16	
206.	se	(Schechner 2003)	s	163	
207.	se	(Kirkerådet 2011)	6.21	
208.	se	bla	(Jungmann 1986b)	s.	76-82	
209.	se	(Konie 2016)	
210.	se	Ibid		,	siden	om	«Stable	State»	
211.	se	bla	(Hognestad 1992)	s.	35	
212.	se	(Kirkerådet 2011)	2.76	og	2.72	
213.	se	Ibid		6.18,	innvending	mot	å	rette	fokus	mot	prestens	person.	
214.	se	Ibid		2.72	
215.	se	bla	(Lothe, Refsum, and Solberg 1997)	s.	53	
216.	(Schmemann 1987)	s	60	
217.	se	(McGuckin 2004)	«Sacrament»	s.	301	
218.	se	(McCall 2007)	s.58	
219.	se	(Lathrop 1993)	s	10	
220.	men	se	(McCall 2007)	s.	84	
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