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Navn:” Påske på Nudansk” ved Anne-Mette Gravgaard, Ingolf Gabold og Annette Kruhøffer 

Emne: En gennemspilning af påskens følelser transformeret til vor tids København  

Målgruppe: Alle: dvs. børn og voksne, danskere og andre nationaliteter, kristne, folk med 
andre konfessioner og ateister. 

Tid, sted og aktør: Skærtorsdag 17/4/14 kl. 17-18 (da Jesus indtog sit sidste måltid med sine 
venner):                             
Nytorv nedenfor Domhuset i København – kæmpemåltid bestående af linsesuppe, lammesteg 
og grillstegte grøntsager, tilberedt af Nick Kotsis fra restaurant Haché, samt rødvin, vand og 
påskeøl sponsoreret af diverse leverandører. Frivillige vartede op.  

Optræden af skuespillerne Henrik Uldall, Susanne Storm og Troels C. Jakobsen, som 
gennemspillede 1. akt af en parafrase over angsten for afsløring af magtmisbruget i verden 
inspireret af Edward Snowdens nutidige parallelhistorie, under instruktion af Troels C. 
Jakobsen. 

Ca. 175 deltagere. 

Langfredag 18/4/14 kl. 15-16 (da Jesus udåndede på korset):                                                     

Edison Teatret på Frederiksberg – Danseteater: Rite of Spring - EXTENDED med GranhøjDans, 
en moderne og meget kontroversiel ballet skabt over Stravinskis musik fra Sacre du 
Printemps om forårsofferet: indvielsen, fornedrelsen og drabet.  

 2. akt om angsten for afsløring af magtmisbrug, der fører til menneskeofring, afsluttede 
balletten: Skuespillere Henrik Uldall, Susanne Storm og Troels C. Jakobsen medvirkede ved 
drabet.                                                  

Ca. 200 deltagere. 

Påskenat 19/4 -20/4/14 kl. 23 – 01 (da Jesus opstod fra de døde):                                        

DieselHouse i det gamle Ørstedsværk i Sydhavnen – naturvidenskabeligt foredrag om 
universets fødsel og død samt menneskets plads i den store historie ved astrofysiker Anja C. 
Andersen, stående på nederste dæk af den mægtige Dieselmotor, som tidligere forsynede 
København med strøm. Derefter inddrog skuespilleren Susanne Storm - som en moderne 
Maria Magdalene - os i det naturstridige håb om en opstandelse og en evighed på trods af død 
og undergang.  

Kl. 24 gik dieselmaskinen i gang med voldsomme konvulsiviske bevægelser, der fik gulvet til 
at ryste og fyldte hele rummet med lyd og skygger fra de arbejdende stempler. Et jazzorkester 
tog over og spillede opstandelsesmusik. Så sang alle med på Grundtvigs 20 vers lange kvad: ”I 
kvæld blev der banket på Helvedes dør” om opstandelsen inspireret af den angelsaksiske 
skjald Kædmons digt fra 7. årh. Medlemmer af Københavns Kammerkor sang for med 
trompetledsagelse. Ca. 60 deltagere   

Opnået støtte: I alt 172.244,57 kr. – heraf 135.000 kroner fra Folkekirkens Udviklingsfond. 

Projektets formål: At aktualisere påskens drama og gøre det relevant som et spejl for 
moderne mennesker, hvor de kan genopleve alt det, de kender fra deres eget liv:  håb og frygt, 
idoldyrkelse, massesuggestion, manglende anerkendelse, skuffelse, fornedrelse, håbløshed og 
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fortvivlelse og så pludselig den uventede eksplosive følelse, som retrospektivt kan tolkes som 
glæde, håb eller forventning.     

Projektets indhold: Mad og drikke, skuespil, ballet, videnskabeligt foredrag, en arbejdende 
motor, jazzmusik og fællessang  

Erfaringer og resultat: Der kræves energi og inspiration for at udtænke et projekt, og man 
må være indstillet på at omkalfatre mange gange under udviklingen af projektet. Og så skal 
der mange kræfter, tid og meget arbejde til at planlægge og gennemføre et sådant projekt. 
Væsentligt er det også at være en gruppe, der kan regne med hinanden og ikke giver op 
undervejs. 

Økonomi: I fald projektet ikke er fuldt finansieret via folkekirken, skal der søges ekstern 
fondsstøtte, og her skal man helst starte et år inden projektets realisering for at overholde de 
forskellige fondsterminer, hvis man skal have chance for tilsagn om støtte.  

Desuden skal man oprette en konto, hvor de tilflydende midler kan indsættes, og hvorfra 
regninger og honorarer kan betales. De lokale kirker kan undertiden hjælpe hermed, men helt 
let er det ikke. Selve den økonomiske side af et projekt tager lang tid og er yderst irriterende. 
Desuden må man være indstillet på at lægge ud og selv at dække eventuelle underskud.  

Praktiske ting: Ansøgning om brug af pladser og steder skal rettes til kommune og politi og i 
vores tilfælde også til Domhuset. Mulighed for brug af åben ild, gas og elektricitet skal 
afklares.   

Information og PR: er særdeles væsentlige dele af projektet. Ved en filmproduktion skal der 
f.eks. afsættes 1/3 af budgettet til reklame.  

Optimalt skal der skrives og layoutes brochurer, som ikke bare er informative før og medens 
projektet afvikles, men som også gerne skulle have en varig og inspirerende værdi. Desuden 
skal der layoutes plakater. Begge dele skal distribueres i god tid inden projektafvikling. 

PR-mæssigt skal der lægges en strategi, som man evt. kan få Kirken i København eller 
Folkekirken.dk til at tjekke. AOK, Kulturnat, Folkekirken.dk, Kirken i Københan.dk og andre 
kalender- og net-tjenester skal have en kort og prægnant meddelelse om projektet.  

Og så skal der skrives mere eller mindre individuelle pressemeddelelser, netværkes og 
trækkes på alle de pressekontakter, man har, og der skal stadig opfindes nye og interessante 
vinkler på projektet, som kan inspirere journalister ved de forskellige medier. 

Under afviklingen af projektet skal man være alert og parat til at tage telefonen og levere et 
interview kl. 7 om morgenen eller springe ind i et TV-studie, præcis når det passer 
journalisten.    Og man bør aldrig blive vred, selvom Kristeligt Dagblad, som det skete for 
Påske på Nudansk, desværre må indrømme, at der er sket en fejl, og at den helsides artikel, 
der var forberedt, ikke var kommet på betids og derfor nu var uaktuel.    

Opfølgende skal der skrives rapporter med tak til fonde, sponsorer og frivillige hjælpere.  

Resultat: Projekt Påske på Nudansk var absolut en succes, som meget gerne skulle inspirere 
andre til at tage stafetten op. Der var interesse for sagen langt uden for den kirkelige verden. 
Men selvom der ikke blev sagt Jesus en eneste gang undervejs, kunne ingen med selv det 
mindste kendskab til kristendommen undgå at opleve parallelforløbene. For alle andre gav 
det anledning til samtale af mere eller mindre filosofisk og religiøs karakter, til en nær og 
varmende kontakt eller blot til en tankevækkende oplevelse.                                                                                                                           
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Den yngste deltager var baby og den ældste var over 90. Såvel folkekirken som den katolske 
og ortodokse kirke og en enkelt muslim var repræsenteret blandt de frivillige hjælpere.  

Kun en mindre gruppe fulgte alle arrangementer, og den overordnede rammefortælling om 
magtmisbrug og angsten herfor kom derfor ikke til at fungere som et samlende element. Til 
gengæld var de enkelte events i sig selv en meget stærk oplevelse.                                                     
Der var i antal færrest der fulgte påskenats eventen, som egentlig stod stærkest. Årsagen 
hertil er givetvis både tidspunktet (kl. 23-01) og stedet, som kun vanskeligt kunne nås med 
offentlig transport. Ved sådanne afsides beliggende steder er fællestransport næsten et must. 
Men her slap vore penge op. En fornuftig regel, som vi forbrød os mod, er også at angive 
adressen på lokaliteten i alt informationsmateriale.  

Konklusionen er dog, at projektet gør en forskel. Påsken kom på dagsordenen som en 
begivenhed, der repræsenterer nogle alment menneskelige udfordringer, som vi kan blive 
klogere på i fællesskab – blandt andet gennem vores traditioner og fortællinger.                                                  
Det var det hele værd. Men det kan ikke anbefales at gå i kast med et sådant projekt for andre 
end idealistiske ildsjæle. 

Læs om projektet her: KirkeniKøbenhavn.dk 2/4/14, Kristeligt Dagblad 9//14, 
Folkekirken.dk 10/4/14, Udfordringen 10/4/14, Udfordringen.dk 10/4/14, Politiken 
11/4/14, Lokalavisen Frederiksberg 14/4/14, Kristendom.dk 14/4/14, MinBy.dk Cityavisen 
14/4/14, Østerbro Avis 14/4/14, Valbybladet 15/4/14, Cityavisen 16/4/14, Kongens 
Enghave Bladet 16/4/14, Kristeligt Dagblad 19/4/14, Østerbro Avis 30/4/14, 
Menighedsrådenes Blad maj 2014 

Desuden har der været følgende radiointerviews: Religionsrapport 15/4/14, Radio 24syv 
16/4/14 og 21/4/14 og et TV-indslag med interview i studiet på Lorry Lounge 14//14  

Øvrige oplysninger:  

Vedhængt brochuren og plakaten for Påske på Nudansk samt en opfølgende rapport med 
regnskab. 

For yderligere information kan man henvende sig til Anne-Mette Gravgaard, tlf. 51 55 99 44 
amg@km.dk eller Annette Kruhøffer, tlf. 20 84 67 38  ak@ak-kommunikation.dk   
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