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Tvesyn og tøven i Kaj Munks 
Ordet 

Af Anker Gemzøe, lektor, dr. phil.,
Aalborg Universitet

Åbningsord
Mine nøgleord peger begge mod 
dilemmaer, men af forskellig art. Tvesyn 
er ikke mindst blevet brugt om Henrik 
Pontoppidans svært gennemskuelige 
autor-holdning til de livsopfattelser, der 
strides i hans værker. Ordet henviser 
dermed til realismen, oven i købet til 
en kristendoms-, ja, religionsskeptisk 
realisme. Gennem dette ord postulerer 
jeg en form for slægtskab mellem de 
to forfattere på tværs af indlysende 
modsætninger. Med begrebet tvesyn 
sigter jeg især på den i lige grad 
realistiske og satirisk typiserende 
skildring af religiøse retninger, sociale 
grupper og professioner i Ordet. 
Tøven er Tzvetan Todorovs kerne-

begreb for det fantastiske – en litterær 
modus, som efter mit skøn slet ikke 
er blevet taget ordentligt i betragtning 
vis-à-vis Ordet. Tøven åbner for et 
dybere lag af konfligerende livssyn 
– erkendelsesteoretiske og etiske 
dilemmaer mellem virkelighed og 
under, mellem viden og tro, mellem 
ideen om Guds almagt versus ulykkens, 
det ondes og dødens realiteter (teodicé-
problemet).
Min tolkning forsøger også at belyse 

den komplekse genreproblematik i 
dramaet på en ny måde. En ide- og 
litteraturhistorisk faktor, som ikke 
før har været seriøst inddraget, er den 
omfattende Livsanskuelsesdebat, der 
udspillede sig netop op til og i 1925, 
Ordets tilblivelsesår, og som danner 

en betydningssvanger baggrund. 
Endelig vil jeg gå nærmere ind på 
et konkret socialt fænomen, nemlig 
Ligsynsmandsinstitutionen, der udgjorde 
et særegent indslag i den tids landlige 
samfund.    

Ordets mythos
Skønt Ordet på adskillige planer er et så 
sammensat skuespil, at det er på nippet 
til at gå fra hinanden, hænger det godt 
sammen på et fundamentalt dramatisk 
niveau. I sit handlingsforløb lever det 
så godt som op til Aristoteles’ krav til 
dramaet om en sammenhængende, 
velmotiveret mythos, en intrige, et 
plot, der ved indre kræfter bevæger sig 
fra en begyndelse over en midte til en 
overraskende, men begrundet slutning. 
Ordet er i fire akter: I: Borgensgaard 
(25 s.), II: “Peter Skrædders lavloftede 
Stue” (16 s.), III Borgensgaard (17 s.), 
IV Borgensgaard (10 s.). Bortset fra den 
lille afstikker til Peter Skrædders stue er 
stedets enhed respekteret; bortset fra de 
fem dage mellem akt III og IV er tidens 
enhed overholdt. Idet akt I er dobbelt så 
lang som de øvrige, falder handlingen 
omtrent i de fem knudepunkter, 
hvori renæssancen og klassicismen 
udmøntede Aristoteles’ krav til plottet: – 
eksposition, – knude, – krise, – peripeti 
(uventet omslag/ formodet løsning), – 
knudeløsning.
Akt I giver os først Ekspositionen. Den 

grundtvigianske gårdmandssøn Anders 
Borgen er draget af for at fri til Anne, 
datter af en fattig, missionsk skrædder. 
Hjemme lægger hans ældre broder 
Mikkel op til, at hans gravide kone Inger 
skal overtale gamle Borgen, gårdens ejer, 
til at acceptere forbindelsen. I samtalen 
mellem Inger og gamle Borgen får vi 
i en slags opbyggende tilbagegreb (jf. 
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Lämmert 1967: 104ff.) præsenteret alle 
de modsætninger, der gør forbindelsen 
til et eksplosivt konfliktstof. For det 
første går Anders’ frieri til Anne på tværs 
af kampen mellem grundtvigianere og 
tilhængerne af Indre Mission. Gamle 
Borgen har gjort sognet til en højborg 
for grundtvigianismen, men nu er 
gejsten gået af bevægelsen, og den trues 
af missionsfolkene under karismatisk 
ledelse af Peter Skrædder, som oven i 
købet er en frafalden grundtvigianer. 
For det andet stiller gamle Borgens 
slægts- og gårdmandsstolthed sig i 
vejen for en standsmæssig mesalliance. 
For det tredje stiver samme patriark 
sin sidstnævnte fordom af med en 
tiltro til det gammeldags arrangerede 
fornuftsægteskab. Konflikterne vibrerer 
et sted mellem Holbergs komedie og en 
shakespearesk tragedie som Romeo og 
Julie.
Undervejs eksponeres endnu et kon-

fliktfelt. Den ældste søn Mikkel har 
mistet troen. Den begavede mellemste 
søn Johannes har mistet forstanden. 
Han studerede teologi i København, 
repræsenterede faderens håb om 
religiøs fornyelse, var “Manden med 
Rommen”, der skulle give ny styrke 
og smag til grundtvigianismens stadigt 
svagere tepunch. I chok efter at have 
set Bjørnsons kristendoms- og mirakel-
kritiske drama Over Ævne (Første 
Stykke, 1883) var han ved at blive 
kørt over. I stedet blev hans forlovede 
Agathe dræbt, hvad der hensatte ham i 
sindssyge. Da gamle Borgens bønner for 
hans helbredelse intet hjalp, har denne 
på sin side mistet det meste af tiltroen 
til bønnens kraft og Guds undergørende 
almagt.
I ekspositionen indgår også et ko-

misk-alvorligt sammenstød mellem 

virkeligheder, en goddag-mand-
økseskaft-samtale mellem Johannes, 
der opfatter sig selv som den genkomne 
Jesus, og den desorienterede nye præst 
i sognet. Første gang har vi mødt 
Johannes’ ’virkelighed’ som et glimtvis 
indbrud i samtalen mellem Inger og 
gamle Borgen: “Johannes (stikker 
Hovedet ind.) Et Lig i Storstuen, et Lig 
i Storstuen! […] Et Lig i Storstuen! 
Og saadan skal min Far herliggøres.” 
(10). I sammenhængen virker det (og 
opfattes) som galmandssnak, men set 
retrospektivt i lyset af slutningen er det jo 
en profetisk handlingsforegribelse. Det 
var en middelalderlig opfattelse, at Guds 
(eller visdommens) røst talte gennem 
den gales snak. “Hvor Guds eller hans 
budbringers stemme giver umiddelbare 
fremtidshenvisninger, bærer de deres 
opfyldelse i sig […] Ganske vist kan 
disse henvisninger forblive helt i det 
ubestemte og således lade den reelle 
fremtidsspænding bestå uformindsket.” 
(Lämmert 1967: 180, min oversættelse). 
Skønt Inger og Borgen på ingen måde 
har øre for den guddommelige profeti 
i den sindssyges rablen, er deres egen 
snak om underet en tilsvarende tematisk 
anticipering.  
I knude – ja, i dobbeltknude – går 

situationen, da Borgen i skuffelse 
over sønnerne beslutter at sælge 
slægtsgården, og da Anders kommer 
hjem med et overraskende afslag fra sin 
kærestes fattige far. 
Stykkets krise udspiller sig i akt II som 

en lidenskabelig konfrontation mellem 
de religiøse og sociale antagonister 
Borgen og Peter Skrædder. Anledningen 
er, at selve forhånelsen i afslaget til 
Anders har fået den stolte Borgen til 
at skifte mening og gå ind for partiet. 
Men sammenstødet trækker på årelange 
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modsætninger af religiøs, social og 
menneskelig art. Mod aktens slutning 
forværres krisen. Over telefonen med-
deles det, at den højgravide Inger 
er blevet alvorligt syg. Peter ønsker 
hende med næsten rene ord død – for 
at bringe den stivsindede Borgen til 
omvendelse. Borgen stikker ham en 
– og trues med politianmeldelse som 
”Proprietærbølle”.
Akt III udgør dramaets peripeti, det 

uventede omslag. Akten er en lang kæde 
af bratte omslag – for dramatis personae 
og for publikum – mellem håb og frygt 
omkring Ingers barsel. Så blev det en 
dreng, forlyder det håbefuldt; så afsløres 
det, at han ligger i en balje skåret i fire 
stykker. Så sover Inger en sund søvn; så 
erklæres hun for død. Også i denne akt 
er der en hel del foregribelser. Johannes 
ser Døden omgivet af to engle. Og 
Ingers og Mikkels ældste datter Maren 
forudser både, at moderen vil dø, og 
at farbroderen vil opvække hende fra 
de døde. Der er derfor opbygget en 
del publikumsforventninger, da den 
gale Johannes prøver at opvække Inger 
fra de døde. Vi ser ikke forsøget, men 
hører hans uventede udbrud “Agathe” 
og erfarer siden, at han ved synet af den 
døde Inger er faldet bevidstløs om.
I den korte sidsteakt følger dramaets 

knudeløsning. Inger har ligget på lit-
de-parade i fem dage og er erklæret 
død af to ligsynsmænd. Johannes har 
været bortløbet og har skjult sig i en 
rævegrav. Ved synet af Inger er han 
blevet konfronteret med sit traume: 
det fortrængte syn af kæresten Agathes 
lig. Chokket har helbredt ham for hans 
galskab, hvilket er et skoleeksempel 
på en psykoanalytisk helbredelse, som 
lægen, der har forudset og lagt op til 
denne mulighed, krediteres for.

Men da den helbredte Johannes ønsker 
at sætte sin tro på prøve ved at gentage 
påskeunderet, vækker det forargelse og 
bestyrtelse, næsten mest hos kristen-
hedens repræsentanter Borgen, Peter 
Skrædder og præsten. Kun barnet, 
datteren Maren, har stadig tiltro til ham. 
Ved Johannes’ magtfulde ord vågner den 
formodet døde Inger op, hvad enten det 
nu sker på baggrund af inkompetente 
ligsynsmænd, som et naturens under 
eller som et Guds mirakel. Omkring 
den opvågnende får de unge elskende 
hinanden, og der sker en forsoning 
på tværs af religiøse modsætninger, 
klasser og generationer. Konflikterne er 
blevet løst, profetierne opfyldt. Ordets 
dramatiske mythos hænger klassisk 
sammen, ganske vist ikke som tragedie.  

Typificering og realisme, ordenes 
sammenstød
Realisme og udpræget typificering er 
sam- og modvirkende modi i stykket. 
Typificeringen har baggrund både i 
(folke)komediens tradition for et letgen-
kendeligt typegalleri og idedramaets 
modstilling af personificerede ideolo-
gier.
Et tydeligt typesignal er navnene. 

Mikkel Borgens slægtsnavn er forbundet 
med, at han har drevet slægtsgården (på 
stedet for en gammel kongsgård) frem 
til en Grundtvigs højborg i sognet – 
med ambitioner for at sønnen Johannes 
kunne drive den frem til en “Kongsgaard 
for Danmarks Aandsliv” (29) – et nyt og 
større Askov altså. Mikkel hentyder til 
ærkeenglen Michael. Peter Skrædder 
betegnes med efternavnet som en social 
modpart. Det magtfulde navn Peter 
antyder, at han sidder med himmeriges 
nøgler (nøglerne til den engleagtige 
datter Anne), men apostlen Peter var jo 
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også en tvivlende mand, som svigtede, 
da han kom under pres. Gestaltningen af 
modsætningen mellem den velhavende 
grundtvigianske storbonde og den 
fattige missionske landhåndværker sva-
rer ganske til marxisten Hans Kirks 
analyser i en lang række artikler fra 
1920’erne begyndende med ”Religion 
og Hartkorn”. 
Johannes Borgens fornavn henviser 

både til Johannes Døberen og til 
evangelisten Johannes, hvis evangelium 
begynder: “I begyndelsen var Ordet, og 
Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.” 
(Bibelen 1964, 114 f.). I Begyndelsen var 
Ordet var titlen ved førsteopførelsen på 
Betty Nansen Teatret 1932 – og dramaet 
spiller på ord, billeder og tanker fra hele 
Johannes-evangeliets første kapitel. 
Ordets som liv og lys. Mennesket 
Johannes (Døberen), udsendt af Gud, 
“for at vidne om lyset, for at alle skulle 
komme til at tro ved ham.” “Og Ordet 
blev kød” – “Johannes vidner om ham”. 
Også den visionære Johannes, hvis 
apokalyptiske og mystiske åbenbaring 
afslutter Bibelen, klinger med i navnet.     
Pastor Bandbuls bombastiske navn 

virker overvejende ironisk, da han 
som figur er en meget tilbageholdende, 
forsigtig, tolerant og moderat mand. 
Dog tøver han ikke med at udstede 
bandbuller mod alt for provokerende 
overskridelser af kirkens normale kris-
tendomssyn. Amtslæge Houen er hoven 
– hovmodig og skråsikker – på læge- og 
naturvidenskabens vegne, men fremstår 
også i lighed med alle lægerne i Henrik 
Ibsens dramaer som et kynisk, stoisk 
sandhedsvidne. Anders og Anne har 
lydligt harmoniske landlige navne (à la 
Aakjær), og det samme gælder Mikkel 
og Inger. Begge er de harmoniske 
par – i betonet modsætning til parrene 

i den forrige generation: Mikkel og 
Maren, Peter og Kirstine. I navnet Inger 
kunne der meget vel ligge en polemisk 
henvisning til Inger i Johannes V. Jensens 
roman Kongens Fald. I en pastiche på 
folkevisen om “Aage og Else” maner 
denne Inger sin døde ægtemand Aksel 
frem, men oplevelsen af mødet med 
det halvt opløste lig er bare ulækker og 
beskæmmende.
Først og fremmest karakteriseres 

typerne ved deres ord. Mikkel Borgen 
står centralt i sognet og i dramaet, der 
giver et kærligt-kritisk portræt af ham, 
gør ham til mere end en type, til det 
nærmeste man her kommer på en rund 
karakter. Med hans mange ord gives der 
en satirisk udlevering af den rige, men 
noget slidte grundtvigianske retorik. 
Mikkel taler i ordsprog og sentenser: 
“Lige Børn leger bedst.” – “Kærlighed 
kommer med Aarene.” – “Stol paa Gud, 
Børn, og hold jert Krudt tørt.” Han gør 
rundhåndet brug af billeder: “Manden 
med Rommen”. Og hans tale bugner af 
halve eller hele citater. Via retorikken 
afsløres hans slægts- og standsstolthed; 
men også hans levende optagethed 
af alt fra det nærmeste (gårdens og 
dyrenes ve og vel) til det fjerneste, 
fra de landsomfattende ambitioner til 
Gudsforholdet. Hans nationalisme blot-
tes i hans billedlige sammenligninger: 
gigten “skaber sig som en Tysker”. 
“Evig Stilstand er død”, proklamerer 
han med et citat fra Kaalunds “Jeg 
elsker den brogede Verden”, hvad der 
viser hans liberalistiske udviklingstro. 
“Hvorfor i alle de Riger og Lande” er 
hans faste kraftudtryk. Det er jo et citat 
fra Ingemanns Holger Danske – og den 
implicitte fortsættelse er: “Jeg fegted 
med aaben Pande/ For hvad jeg for 
Alvor troer”. (Ingemann 1961: 150). 
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Netop en sådan sin overbevisnings åbne 
forfægter er han. Men det kan også blive 
for meget af det gode. I mesterens egne 
malmfulde ord kan det slå sludder for 
ham: 

Og jeg selv – naar min By af 
Sjæl over Stjer – min Sjæl af 
By over Stjernerne for – og min 
Daab, hvor Gudsfingrene granne 
slog Kors for min Pande […] og 
Ordet, Ordet, naar jeg hørte det, 
og Ordet i min Mund […] (46f.).

“Words, words, words”, vrængede 
Hamlet. Bragesnak, kunne de uden-
forstående sige om grundtvigianernes 
talestrøm.
Ordene strømmer også fra hans 

missionske modpol Peter Skrædder 
med citatstumper fra alle hjørner af 
Bibelen lige fra apostlenes breve til de 
gammeltestamentlige profeter, med 
en blanding af begejstring og benhård 
fordømmelse af de ’vantro’, med en 
samtidighed af ydmyg gudsfrygt og 
ufattelig selvhævdelse, hvori der på 
sekterisk vis mangler på menneskelige 
proportioner: “Og den nye Præst kommer 
vi ikke til, Venner; for han er en vantro 
Mand i Synd og Tvivl; han ved ikke, 
om det var et Under med Jairi Datter, 
sagde han i Søndags; […] vi Guds børn, 
der er toet i Lammets Blod, vi ved, at 
Herren gør sine Undergerninger blandt 
os den Dag i Dag.” (33). Enhver tvivl er 
af det onde, og Peter antager derfor, at 
den altid grundende og ofte kriseramte 
Grundtvig er havnet i helvede. Sekte-
rismens omslag i umenneskelighed vi-
ser sig, da Peter ønsker Inger død, for 
at dette slag dog endelig kan få gamle 
Borgen til at omvende sig. Ligesom 
den grundtvigianske svulst udleveres til 

munter spot, gøres der ganske groft grin 
med missionens naive fromhed:

Jesu Fryd er hellig Lykke,
Jesu Liv er Salighed, 
hans Begyndelse er Naade 
og hans Ende evig Fred. 

I den nævnte ironiske modstrid til 
sit navn er pastor Bandbul én stor 
undskyldning for sig selv, afglidende, 
åh-så-forstående. I næsten alle sine 
replikker siger han mange gange “tak” 
og lige så ofte “undskyld”: “Ja, undskyld, 
undskyld, jeg beder saa mange Gange – 
men – ja, undskyld – der var – maaske – 
et Askebæger? […] Mange Tak! Tak! Og 
undskyld! Tak!”. Også imødekommende 
og modificerende småord som “Næ se, 
næ se” og “Tænk dog” er karakteristiske 
for hans tale.
Johannes’, der i sin galskabsfase 

identificerer sig med Jesus, tager 
følgerigtigt nok en del af Jesu ord fra 
evangelierne til sig som sine egne: 
“Hvorfor er du bange, du lidettroende? 
Jeg er jo endnu ikke gået til min Far./ 
Borgen. Gaa nu ind til dig selv! Gaa i 
Seng!/ Johannes. Men i sin Fædreneby 
gjorde han ingen kraftige Gerninger; 
thi de troede ham ikke.” Der er også 
et indslag af gotisk gyser i hans syner 
af døden som “Storfyrsten selv […] 
med sin Le og sit Timeglas” og “min 
Fars Storvasal”. Endelig er der i hans 
paradokser og talrige kirkekritiske 
ytringer spor af Søren Kierkegaard 
stil- og tankeverden, især fra tiden med 
kirkestormen. 
Der er altså en form for typiseret 

replikindividualisme i Ordet. Dialekt 
er der ikke noget seriøst forsøg på at 
gengive. Men der er undertiden tydelige 
bestræbelser i retning af en realistisk 
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tilnærmelse til udpræget mundtlighed, 
som når Inger siger: “Aah, Mikkel, din 
Far har faaet den fortvivlede Idé, at 
han vil sælge Borgensgaard fordi det 
med Anders.” (27). Endelig kan det 
komisk typiserende på den ene side og 
det realistiske på den anden siges at 
blande sig i de mange humoristiske og 
groteske sammenstød mellem højt og 
lavt, der kendetegner stykket. Da Inger 
under bøn har løftet sit blik mod himlen, 
bryder Borgen ind: “Det kommer af, 
det har regnet ind.” Han tror, hun stirrer 
på en våd plet på loftet, der kommer 
af en utæthed, som den klamphugger 
til tækkemand er skyld i. Da Peter 
Skrædder i sin brandtale til de frelste 
har løftet sig fra den jordiske jammerdal 
helt op til ekstatiske syner af himlens 
gyldne troner, banker det på døren – 
og ind træder hans ærkefjende gamle 
Borgen. Under Ingers dramatiske barsel 
er Borgen midt i et Fadervor, da Houen 
træder ind med de lidet opbyggelige ord: 
“For Satan da, kommer det varme Vand?” 
Og da Johannes ved ordets mirakuløse 
magt har suspenderet verdensordenen 
og hentet Inger tilbage fra dødsriget, 
tænker han såre snusfornuftigt på, at 
hun da må trænge til noget efter den 
tur: “Portvin! Skaf et Glas Portvin til 
hende.” Men den praktisk-omsorgsfulde 
bemærkning spiller samtidig på den 
mirakuløst-rituelle forvandling af blod 
til vin i Nadveren. 

Mellem folkekomedie og mysteriespil
De saftige brandere og den undertiden 
næsten platte situationskomik giver 
et jordnært modspil til den patos, som 
også findes i stykket. Til stilblandingen 
svarer nøje en ganske speciel gen-
rehybrid. Ordet er solidt plantet i 
folkekomedien, hvor genkendelige 

typer, spillet af folkekære skuespillere, 
levendegør et letbenet melodrama; de 
gode er grueligt truede, men trods alle 
trængsler ender alt i fryd og forsoning. 
Ind i dette folkelige mønster er der 
vævet et seriøst idedrama i Ibsens og 
Bjørnsons tradition, hvor tidens idéer, 
personificeret i repræsentative typer, 
mødes og brydes. Der er også skrapt 
naturalistiske indslag: “Mikkel. Ja, 
det var en Dreng./ Borgen. Der ser du 
Mikkel, Inger holder, hvad hun lover. 
Og Gud svigter ik –  – / Mikkel. Han 
ligger i en Balje, Far. Han er klippet i 4 
Stykker.” (52). Endnu en genre blander 
sig imidlertid afgørende ind.
Det genremæssigt blandede i stykket er 

ikke til at overse. Erik Skyum-Nielsen 
peger i sin interessante opsats ““Ordet” 
– en flertydig metafor” på det bratte 
stemningsskift mellem de to første og 
de to sidste akter: “Nu er folkekomedien 
slut, skæbnedramaet kan begynde, 
underet står for døren.” (Skyum-
Nielsen 2004: 79). Den er god nok 
med folkekomedien, men betegnelsen 
“skæbnedrama” rammer forkert. Ved 
siden af og op imod folkekomedien 
og det moderne idedrama har Munk i 
Ordet trukket på teatrets ældste kristne 
rødder: middelalderens mysteriespil 
med udgangspunkt i påskeunderet og 
videre forgreninger til mirakel- og 
helgenspil. Sådanne spil blev opført 
på torvet af byernes håndværkerlav. 
En liturgisk stilisering af det kristne 
budskab i passionsberetningen kunne gå 
hånd i hånd med en djærv realisme, som 
også med stadigt større indslag af de 
populære djævlerier rummede kraftige 
groteske indslag. 
Det er den diskrete, men effektive 

inddragelse af det middelalderlige 
mysteriespil, der konstituerer den særlige 
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genrehybrid i Ordet, hvor et jævnt land-
ligt miljø og en aktuel idekamp omsvæ-
ves af kosmiske elementarkræfter. Ved 
at trække på den middelalderkristne 
teatertradition giver Munk underet 
en slags teatralsk legitimitet. Og ved 
at gå netop her tilbage finder han en 
billed- og farverig teaterverden at 
spille ud mod den realistiske tradition, 
om end det sker omhyggeligt skjult 
bag en realistisk overflade. Mest rører 
mysteriespillet på sig i Johannes’ gale 
snak og i selve opvækkelsesscenen. Hos 
førende svenske teatermodernister som 
August Strindberg og Pär Lagerkvist 
kan man finde ganske parallelle tanker 
og bestræbelser i foregående og efter-
følgende år, en æstetisk bestræbelse, 
som her har et tydeligere visuelt udtryk, 
og som siden følges op i ikke så få af 
Ingmar Bergmans tidlige film. Som ung 
instruktør satte Bergman bl.a. mange 
stykker af Strindberg op – og i 1943 Kaj 
Munks Niels Ebbesen. 

Tvesyn – Ordet i 
Livsanskuelsesdebatten
Som der mig bekendt ikke har været op-
mærksomhed om Ordets genremæssige 
forbindelser i litteraturens store tid, har 
kritikken tenderet til at overse, at stykket 
som idedrama er et helt aktuelt indlæg i 
den Livsanskuelsesdebat, som prægede 
det danske kulturliv i begyndelsen og 
midten af 1920’erne. Helge Rode var 
en af initiativtagerne og fik et betydeligt 
gennemslag med sin forkyndelse af 
et religiøst livssyn – som alternativ til 
naturalisme og darwinisme. I 1923 udgav 
biologen Oluf Thomsen sammen med 
socialøkonomen Harald Westergaard 
bogen Livsanskuelse, hvor de i hver sin 
afhandling forsvarede henholdsvis det 
biologiske og det religiøse standpunkt. 

Westergaard havde i kristendommen, i 
korsets gåde, fundet fred, ikke gennem 
forstanden, men ved troen. Heroverfor 
satte Oluf Thomsen, som for sig selv 
fortsatte diskussionen med en bog om 
Religiøs og biologisk Opfattelse, en 
ret hårdkogt vitalisme med dyrkelse 
af livet selv som værdi og tidstypisk 
betoning af de uhyre biologiske forskel-
le mellem mennesker. I artiklen “Om 
Livsanskuelse” i tidsskriftet Sirius refe-
rerede Otto Gelsted debatten mellem de 
to positioner og satte over for den sit eget 
(på Kant baserede) kritiske standpunkt, 
en kritisk rationalisme, der betonede 
den fælles basis for erkendelse, etik og 
æstetik, som sættes af den menneskelige 
bevidstheds grundfunktion: at danne 
en syntese af den til enhver tid givne 
mangfoldighed.
Det er ganske indlysende, at Kaj Munk 

har været inspireret af talsmændene 
for det religiøse standpunkt. Han ville 
gerne blande sig og støtte opgøret 
med den biologiske naturalisme, som 
havde spillet en så fremtrædende 
rolle. Men det vil også sige, at Munks 
aktuelle stillingtagen indebar et videre 
mellemværende med den litterære og 
livsanskuelsesmæssige naturalisme, 
der havde præget et halvt århundredes 
nordiske åndsliv.
I stykket nævnes det, at Johannes ved 

overværelse af Bjørnstjerne Bjørnsons 
Over Ævne. Første Stykke (1883) blev 
så rystet, at han gik lige ud foran en bil, 
hvad der medførte kærestens død og 
Johannes’ sindssyge. Bjørnsons stykke 
er en dramatisk problematisering af 
den kristne opstandelses- og undertro. 
Præsten Sang er en ildsjæl, der vil 
gøre alt for sin menighed og har ry for 
at udvirke mirakuløse helbredelser af 
syge – men han brænder sit lys i begge 
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ender. Mod skuespillets slutning har han 
stillet i udsigt ved bønnes magt at kurere 
sin dødeligt syge kone. Situationen 
diskuteres af en tilrejsende forsamling 
af Nordlandets præster med bispen i 
spidsen. Flere går ind for underet som 
kriteriet for kristendommen: “Hvad er 
der igen af kristendommen, hvis kirken 
nu har tapt underet?” – spørger en præst 
(Bjørnson 1883: 80). “Troens tilværelse 
er underet! Den må virke under!” 
– hævder en anden (92). Ved Sangs 
udstråling formår hustruen Klara at rejse 
sig fra dødslejet – og den tilstedeværende 
mængde, præsterne indbefattet, bryder 
ud i halleluja – men kort efter falder hun 
død om i hans arme, hvad der også tager 
livet af ham.  
Ordet er således et udtalt og åbent 

dramatisk ’svar’ på Bjørnsons drama, 
en relation fx Erik Skyum-Nielsen har 
gjort udmærket rede for. Hvad der ikke 
mig bekendt har været fremdraget i 
denne sammenhæng er, at stærkt ladede 
scener, hvor den elskedes eller et elsket 
barns uafvendelige død blotter bønnens 
svigt og troen som illusion – at sådanne 
nøglescener udgør en veritabel topos fra 
Det moderne og til og med Det folke-
lige Gennembruds danske/nordiske lit-
teratur. Et første eksempel, som også må 
have foresvævet Bjørnson, er Henrik 
Ibsens idedrama Brand. Et dramatisk 
Dikt (1866). Også Brand er en præst i 
Nordlandet, en ukonventionelt troende i 
Kierkegaards ånd, en flammende ildsjæl. 
Ved sin alt-eller-intet-livsstil er han 
skyld i sin lille søns død – ved dødslejet 
beder han brændende og forgæves – og 
siden i sin elskede hustrus død. Over sin 
menighed opnår han en utrolig magt, og 
mod stykkets slutning har han i trods 
mod alle verdslige og gejstlige magter 
talt den op til et veritabelt kirkeoprør 

under udvandring i naturen. Men 
trætheden begynder at indfinde sig, og 
man forlanger undere: 

Skolemesteren. Mett mengden,  
 prest; – se motet vakler.

Mange stemmer. Prest, gjør   
 mirakler! Gjør mirakler! 

(Ibsen 1962: 112).

Også i dette tilfælde udebliver 
miraklerne, og det går helt galt.  
Et andet prominent eksempel er 

dødsfaldene sidst i Niels Lyhne (1880). 
Ved Gerdas død svigter hun sin ateisme 
– og Niels. Ved deres barns død kort 
efter, oplever ateisten Niels en dobbelt 
desillusion, da han svigter sin ateistiske 
tro, men hans brændende bøn til den 
Gud, han har fornægtet, er samtidig 
forgæves. En tilsvarende scene i Henrik 
Pontoppidans roman Det forjættede 
Land (1892) har endnu flere tråde til 
Ordet. Den grundtvigianske kapellan 
Emmanuel Hansteds barn dør trods 
hans fortvivlede bønner: “I sin oprevne 
Sindsstemning opfattede han Guttens 
Sygdom som en Prøvelse, Gud havde 
tilskikket ham, og Barnets Død som 
Himlens Straf, fordi hans Tro i Nødens 
Stund havde svigtet, og han i sin 
Svaghed havde paakaldt Menneskehjælp 
mod Forsynets ubønhørlige Vilje.” 
(Pontoppidan 1920: 262). Også Ingers 
skuffende gensyn med den døde Aksel 
i Johannes V. Jensens Kongens Fald 
(1901) hører, som før strejfet, hjemme i 
denne sammenhæng. Endelig havde Otto 
Gelsted genoptaget temaet i fortællingen 
Lazarus’ Opvækkelse (1924). Efter turen 
omkring dødsriget har denne Lazarus 
mere end svært ved atter at finde sig 
til rette i livet. Den genopvakte med 
ligstanken i næsen bliver et billede på 
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den moderne oplevelse af splittelse og 
fremmedgørelse fra sig selv og om-
verdenen, som optog Gelsted i disse år. 
I digtet “Det grænseløse” (fra Dansens 
Almagt, 1921) betegner det lyriske jeg 
sig “halvt som et vandrende Lig og halvt 
som et Foster”.    
Ordet er et religiøst og litterært opgør 

med det, som blandt adskillige andre 
Henrik Pontoppidan stod for. Men 
samtidig viderefører det på flere måder 
hans tvesyn. Ikke mindst er Munk i 
sjælden grad lige forstående og lige 
kritisk over for grundtvigianere og 
missionsfolk. Den specielle baggrund 
for at kunne indtage denne position 
fremgår af erindringsbogen Foraaret 
saa sagte kommer (1942). Over for 
disse stærke, antagonistiske religiøse 
og folkelige retninger, hvor de eneste 
plausible muligheder må forekomme 
at have været et enten – eller eller 
et hverken – eller, praktiserede den 
unge Kaj Munk gladeligt et både – og. 
Tilsyneladende uden problemer var 
han lige begejstret for den missionske 
præst og den grundtvigianske lærer. Og 
ligesom grundtvigianere og missions-
folk begge har ret såvel som uret, står 
præsten i Ordet, der sagtens kan opfattes 
som autors karikerede selvbillede, ikke 
stærkere end amtslægen. På trods af sin 
hovenhed på videnskabens og teknik-
kens vegne fremstår lægen som fagligt 
dygtig og menneskeligt tiltalende i sin 
holdnings konsekvens. Hovedpersonen 
Johannes er ganske vist bærer af troens 
højeste visdom, men portrætteres også 
realistisk som en overspændt teologisk 
student. 
Som journalist i Jyllands-Posten og 

offentlig person var Munk tit alt andet 
end fair over for sine modstandere – 
noget af en bølle, ikke en proprietær-

bølle, men en højrepopulistisk bølle. I 
mange, måske de fleste, af hans dramaer 
har den entydige forkynder på et eller 
andet tidspunkt svært ved at nære sig. 
Men i Ordet holdes engagementet 
i tømme af et tvesyn i slægt med 
Pontoppidans.           

Tøven – Ordet som fantastisk litteratur
Med sin genremæssige dobbelthed 
som idedrama i en folkeligt realistisk 
ramme og som mysterie- og mirakelspil 
er Ordet også et interessant eksempel 
på den fantastiske modus i litteraturen. 
Om en hovedtendens i det fantastiske 
skriver Louis Vax i sin klassiske 
L’art et la littérature fantastiques: 
“Den fantastiske fortælling […] vil 
gerne vise os mennesker som os selv, 
beboere af den virkelige verden, hvori 
vi befinder os, der pludselig stilles over 
for det uforklarlige.” (Vax 1963: 6, min 
oversættelse). Tzvetan Todorov har 
sat denne opfattelse i centrum af sin 
Introduction à la littérature fantastique/ 
Den fantastiske litteratur (1970/1989): 
“Det fantastiske, det er den tøven, et 
menneske, der kun kender naturlovene, 
fornemmer, stillet over for en tilsyne-
ladende overnaturlig hændelse.” (To-
dorov 1989: 28). Lige ovenfor har 
han præciseret: “Det er denne fase af 
uvished, det fantastiske besætter; så 
snart man vælger et af svarene, forlader 
man det fantastiske og træder ind i en 
tilgrænsende genre, det uhyggelige 
eller det vidunderlige.” En sådan tøven 
opleves altid af læseren af fantastisk 
litteratur og ofte af en eller flere af de 
fremstillede personer. 
I forholdet mellem almindelig sund 

fornuft og tro på underet foreligger 
der en dobbeltholdning hos de fleste af 
personerne i Ordet: “Ora et labora”, siger 
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præsten, og gamle Borgen udtrykker 
det samme blanding af tro og praktisk 
omhu med den førnævnte Cromwell-
sentens: “Stol paa Gud, Børn, og hold 
jert Krudt tørt.” Missionsmanden Peters 
holdning til underet er på ingen måde 
så trossikkert, som han vil give udtryk 
for. Modsat tror den rationalistiske 
læge på sin måde på mirakler – nemlig 
sådanne, som han har lært at udføre af 
sin videnskab – hvad han belægger med 
et citat fra Kiplings Junglebogen: “Jeg 
gør Mirakler, og de bliver virkelig til 
noget.” (63).
Om Kaj Munks meget traumatiske, 

personlighedsprægende forhold til 
døden kredser Foraaret saa sagte 
kommer om gang på gang – det er et 
dominerende ledemotiv, der indledes 
af begge forældres tidlige død. Der 
berettes imidlertid om én helt afgørende 
oplevelse af bønnens svigtende kraft ved 
et dødsleje. Ved den unge murer Peder 
Emmiches livstruende sygdom har Kaj 
Munk som stor dreng bedt inderligt 
og i Jesu navn til Gud om, at den syge 
må blive rask igen. “Saa vidste jeg, der 
kunde ikke ske ham noget.” (Munk 
1959: 134). Selv da det forlyder, at den 
unge mand er død, forventer drengen, at 
han vil stå op igen. Så meget desto større 
er chokket, da han hører, at begravelsen 
er gået, som den slags plejer: “Jeg 
forstod ikke noget mer. Og ærlig talt 
… jeg har ikke rigtig forstaaet siden.” 
(135). Senere i bogen forsøges der 
med forskellige efterrationaliseringer. 
Men i ovenstående passage indrømmer 
Munk jo ærligt, at han personligt har 
haft netop den erfaring, som er gestaltet 
i den førnævnte naturalistiske topos. 
Oplevelsen har ganske vist ikke, som 
i naturalisternes tilfælde, efterladt 
ham i en afklaret desillusion, men i en 

uudryddelig tvivl. 
Munk har ønsket at tro på bønnens 

bogstavelige kraft og troens principielle 
evne til at gøre fysiske undere. Men han 
har været for meget barn af sin tid til 
ikke at have en praktisk naturalisme i 
blodet. Han viser i Ordet en uomtvistelig 
respekt for videnskabsmænd, herunder 
læger. Og han havde jo gjort en af den 
naturalistiske litteraturs grunderfaringer 
med personligt. 
For at give den naturalistiske pol vægt 

har Munk i Ordet inddraget en helt 
speciel institution, der dengang var med 
til at gøre en stor forskel på land og 
by: Ligsynsmandsinstitutionen. Denne 
institution indførte myndighederne for at 
imødegå almuens frygt for, at skindøde 
skulle risikere at blive begravet levende 
– H. C. Andersen er et kendt eksempel på 
denne frygt. I love af 1832, 1845, 1871 
og nylig ajourført i Vejledning nr. 313 af 
27/5 1921 blev det bestemt, at der forud 
for enhver begravelse eller ligbrænding 
skulle foretages et ligsyn, i hovedreglen 
af en læge. Men på landet kunne ligsyn, 
dersom afstanden til nærmest boende 
læge var to km eller derover, foretages 
af to ligsynsmænd. De blev udnævnt 
af politimesteren og behøvede ingen 
særlig sagkyndig uddannelse. For at 
sikre sig lidt mod ukyndiges fejltagelser 
var det også en bestemmelse, at ligsyn 
ikke kunne ske før tre dage efter dødens 
formentlige indtræden.
Brugen af ligsynsmænd, deres 

hyppige sløseri og deres blakkede 
troværdighed er et markant ledemotiv 
i Ordet. Da Inger retter sig op i kisten, 
og alle de religiøse tvivlere enten 
kommer endnu mere i vildrede eller 
entusiastisk priser den almægtige Gud, 
er lægens korte kommentar: “Ligsyns-
mandsinstitutionen skal afskaffes.” 
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(76) Diskussionen af Ligsynsmands-
institutionen er et væsentligt indslag 
i stykkets landlige realisme. Undere 
har det givetvis sværere i byerne. Det 
er vigtigt, at amtslægens position er 
troværdig – men lige så vigtigt, at den 
ikke den eneste mulige. 
Ebbe Neergaard har i sin 

anbefalelsesværdige Munk-bog fra 
1946 – ganske vist uden noget videre 
begreb om baggrunden i spillet mellem 
genrer og modi – en god forståelse af 
det uafgørlige i slutningen:

Det har været diskuteret meget, 
om Munk virkelig vil ha os til at 
tro, at Inger var død. Han gir os 
nemlig selv nøglen til tvivl. For 
eksempel lægens bemærkning 
om ligsynsinstitutionen: ingen 
læge, ingen fagmand har altså 
haft lejlighed til at syne liget. 
[…] Munk har – naturligvis – 
ikke udtalt sig direkte om det 
spørgsmål. Naturligvis ikke. For 
det har netop været hans mening at 
vække diskussion ved at indsætte 
disse replikker, der kunde tydes. 
Han vilde ægge folk, få dem til 
at tænke selv. (Neergaard 1946: 
169f.).

Et par sider før kommer denne 
betragtning:

Det er jo ikke selve miraklet, 
der overbeviser, men dramaet, 
alt det, der fører op til miraklet. 
Det er Munks mest perfekte 
skuespil, teknisk set. Inger er 
skildret sådan, at enhver tilskuer 
forstår, at hun er helt uundværlig 
i Borgensgaardens lilleverdens-
helhed og derfor ubevidst ønsker 

med, at hun skal leve. Selv på 
den ikke-troende må Johannes’ 
rent menneskelige tragedie virke 
sådan, at man med ham ønsker 
stærkt, at underet må kunne ske. 
(Neergaard 1946: 166f.).

På baggrund af denne forståelse er Ebbe 
Neergaard i sin (posthumt udgivne) bog 
om filmskaberen Carl Th. Dreyer helt på 
det rene med den fundamentale forskel 
mellem Kaj Munks skuespil Ordet og 
Dreyers filmatisering. Trods sin tvivl 
til det sidste om valget af slutning, der 
viste sig deri, at de sidste scener blev 
optaget i to versioner, endte det med, at 
Dreyer ”valgte miraklet og gik hundrede 
procent ind for det.” (Neergaard 1963: 
96). Uanset mange andre kvaliteter 
svækkes filmen såvel af en udpræget 
nedtoning af stykkets groteske aspekter 
som af sin entydige slutning.   
I Ordet har Kaj Munk sat sig usolidt 

i det spændingsfyldte rum mellem to 
livsanskuelser – et naturvidenskabeligt 
baseret livssyn og en undertro, mellem 
to genrer – idedramaet med tilskud af 
folkekomedien i et realistisk tegnet 
landligt miljø og det rituelle myste-
riespil – og mellem to litterære modi 
– en metafysik-kritisk naturalisme og 
en metafysisk sen- eller nyromantik. 
Den litterære modus, som fastholder 
dette mellemrum, denne uafgørlige 
tøven mellem gensidigt udelukkende 
positioner, er den fantastiske modus. 
Gennem den er Ordet blevet den 
provokation, det er. Gennem den er 
opgøret med en entydig videnskabelig 
naturalisme og en ensidig naturalistisk 
teatertradition blevet to sider af samme 
sag. Ordet er et engageret indlæg i en 
aktuel debat, Livsanskuelsesdebatten, 
med rødder tilbage til Det moderne 



15

Gennembrud. Men i modsætning til 
mange af Kaj Munks journalistiske 
debatindlæg – og en hel del af hans 
dramaer – skrider dette stykke ikke ud 
i bølleagtige overfald på modstandere 
og dermed forbundne forsøg på forceret 
selvovertalelse. Det er ved det tvesyn og 
den tøven, der gennemsyrer Ordet, at 
engagementet får kunstnerisk form. 
(litteraturlisten til Anker Gemzøes 

artikel  findes på www.munkiana.dk )

I begyndelsen var ordet
Af Jens Kristian Lings, cand. pæd.

Ovenstående titel var Ordets oprindelige. 
Den henviser til Joh. 1.1.: “I begyndelsen 
var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet 
var Gud”. Dermed peges indirekte på 
skabelse, mirakel, under. At skuespillet 
er koncentreret om dette, fremgår også 
af, at “mirakel” er nævnt 20 gange, og 
“under” er nævnt 16 gange. Ordene 
favner alle former, lige fra opvækkelse 
af en død til “små mirakler rundt i det 
stille” (A 13n). 
Gud gav Adam livsånde. Skuespillets 

Johannes skaber liv ved Guds levende-
gørende ord, om hvilket Grundtvig i sin 
salme, “Vidunderligst af alt på jord”, 
siger: “Dets gåde er et Guddoms-ord, 
som skaber, hvad det nævner”.
Som sindssyg mener Johannes sig 

i stand til at gøre undere, men som 
rask erkender han sin afmagt over 
for døden. Stående foran Ingers kiste 
beder han derfor Gud om ordet, der kan 
levendegøre: “Hør mig da, min far i det 
høje, ræk mig ordet, ordet, som Kristus 
har hentet til os fra himlen” (A 65ø).

Ordet omhandler underets, miraklets 
betydning for menneskets tro på Guds 
tilstedeværelse og almagt. Jesus skabte 
tro ved at gøre undergerninger. I en 
polemik i Jyllands-Posten siger Kaj 
Munk den 28.10.1932: “Hvis jeg var 
aldeles lukket ude fra tro på, at Gud kan 
præstere mirakler gennem menneskers 
tro, hvor skulle jeg så nogen sinde kunne 
knæle ned sammen med et menneske i 
mit sogn?”   
“Troen på Gud er troen på miraklet. 

Kun ved et brud på naturlovene kan Gud 
komme i forbindelse med et menneske” 
(B 63mn). “Når troen griber fast om 
Guds hånd, er der ingen grænser for, 
hvad der kan ske” (B 64øm). 

Ordet er en skabelsesberetning, hvori 
Guds ånd, livsånden, vender tilbage 
til forladt kød. Selvfølgelig må 
videnskaben sige, at kødets opstandelse 
er umulig. Men der er ingen regler 
uden undtagelser. Kaj Munk skriver: 
“og mens videnskaben med skarp logik 
dyrker regelen, omfavner den troende 
begejstret undtagelsen” (B 62m).
Selve opstandelsestanken anfører Kaj 

Munk som værende ganske konkret hos 
mange. På titelbladet i Ordets første 
udgave som bog citerer han en nøgtern 
gårdmandsenke i Vedersø for at have 
sagt:

 “Nej, hans Stadsklæder   
 skal hænge parat, for En ved  
 dog aldrig, om han ikke skulle  
 komme en Paaskemorgen”.

Flere opstandelser
Skuespillet rummer mindst tre former. 
Den første er Johannes’ opstandelse 
fra et åndeligt dødsrige. Den anden 
demonstreres af Inger, der gennem 
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fysisk lidelse når ind i dødsriget og 
genopstår til et nyt fysisk liv. Den tredje 
opstandelse er troens levendegørelse. 
Den fysiske opvækkelse af Inger har 

en kolossal scenisk effekt. Den bliver 
det ydre dramas centrum, det punkt, 
der søges mod, og hvorom alting drejer 
sig. Men kødets opstandelse bliver en 
visualisering af det langt større under, 
der ligger i, at troen bliver levendegjort 
i hjerterne i folkene på Borgensgaard.
Det store under består altså i, at to 

menneskers fuldkomne tro kan skabe 
troen i andre, så de kommer i forbindelse 
med Kristus.

Ydre anledning 
Den ydre anledning til Ordets opståen 
var, at censor ved Det Kongelige Teater, 
Hans Brix, foreslog den unge Kaj Munk, 
der utålmodigt gik og ventede på sin 
dramatikerdebut med En Idealist, at han 
skulle tage hjem til Vedersø og benytte 
ventetiden til at skrive et stykke, hvori 
han tog bønderne alvorligt. Kaj Munk 
tog fat.

Troværdighed
Skal bønder leve i et skuespil, må de 
udtrykke sig i et sprog, der gør dem 
troværdige. Ting fra deres hverdag må 
med. Kaj Munk var efter godt et år i 
Vedersø selvfølgelig ikke fortrolig med 
den vestjyske dialekt, hvorfor sproget 
også er så nogenlunde dialektneutralt. 
Men læser man den vidunderlige 
kaffebordsscene, som er i Kærlighed, 
der blev skrevet året efter, må man sige, 
at han var hurtig til at aflure ”vejse”-
bøndernes sprogformer. 
I Ordet mærkes, at Munk især har lyttet 

til bøndernes billedtale. Derved har 
han skabt bondeliv på Borgensgaard. 
Markerne skal passes, taget skal 

tækkes, dyrene skal tilses og fodres, og 
konen skal lave mad og bage. Som på 
enhver anden gård tales der om grøde, 
formering og flæskepriser. Hoppen 
foler, soen får grise, ja selv konen, Inger, 
skal føde. Bøndernes sprog rummer helt 
naturligt billeder fra deres hverdag. 
Billedstrømmen er ikke overdådig, men 
den er acceptabel. F.eks. siger Mikkel: 
at “du klarer ærterne” (A 9øm), at “få 
det korn kørt i lade”(A 10m), “så er 
du ikke for kejthåndet” (A 10m).  Og 
Gamle Mikkel Borgen siger til Inger: 
“jeg har kendt dig, fra du ikke var større 
end et plovjern” (A 26m).
Og for at skabe lidt individualistisk 

sprog, lader Munk f.eks. Inger sige 
“Smænd” i stedet for såmænd (A 
10øm).

Slægtsgårdens ejer
Borgen er af en stovt bondeslægt, som 
sætter en ære i at eje Borgensgaard og 
sørge for dens videreførelse fra far til 
søn. Selv er han i lige linje den niende 
ejer af gården. Som den første har han 
været en slags apostel for Grundtvigs 
tanker. Sidse Kogekone mener dog, han 
er en dårlig efterligning af Grundtvig. 
Under alle omstændigheder er han og 
vil han være gårdens centrum. Gud er 
hans medhjælper, som han henvender 
sig til, når han har brug for ham. Gamle 
Borgens stolthed byder ham, at gården 
skal overgå til en søn, der har samme 
tro, som han. Selv om Borgen er glad 
for Maren og “Lille Inger”, Mikkels 
og Ingers børn, så mener han, det er 
en væsentlig mangel ved Inger, at hun 
ikke har født drenge. Det krænker hans 
slægtsstolthed.
Da Anders kommer hjem fra sit frieri 

til Peter Skrædders datter, Anne, og 
grædende siger: “Far, han sagde Nej!” 
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(A 27n), reagerer Borgen omgående 
med sin bondestolthed: “Hvem sagde 
Nej?” (28ø). Peter Skrædder har nemlig 
i Borgens verden ikke status nok til 
at være et “Hvem”. De to religiøse 
høvdinges placering på rangstigen i 
Borgens verden fremgår bl.a. af deres 
indledende samtale under Borgens 
besøg hos Peter Skrædder. Borgen 
siger: “Flæsket stiger, Peter”, og Peter 
Skrædder svarer: “Ja, men æggene faldt 
i går, Mikkel” (33m). Borgens antal svin 
er ca. det samme som Peter Skrædders 
antal høns, hvilket Borgen finder ganske 
naturligt og selvfølgeligt.

Indre anledning
Som dreng tumlede Kaj Munk med 
tanker om at få et privat opgør med den 
stærke, voldsomme og ubønhørlige død, 
som i allerhøjeste grad havde grebet ind 
i hans liv. Og som det ofte sker i en 
dramatisk kunstner, udløser en hæn-
delse en indre kamp mellem kræfter, 
der træder frem som stykkets personer. I 
Ordet er døden ikke blot en af aktørerne, 
den er blevet hovedperson. 
Den lille Kaj mistede både sin far og 

mor, drengen Kaj mistede sin murerven, 
Peter Emmike, og blev forfærdet, da 
Peter Munk om begravelsen fortalte, at 
vennen ikke rejste sig, men kom ned i sin 
grav og blev dækket til med jord. Lærer 
Westeds kone, Camilla, som Kaj holdt 
meget af, døde, da han netop var blevet 
student. Hun var nok den første, der så 
kunstneren i drengen Kaj og havde en 
heldig indflydelse på hans digteriske 
udvikling. I sin fortvivlelse overvejede 
studenten Kaj Munk at opvække hende, 
da hendes åbne kiste inden begravelsen 
stod på Vejleby Skoles græsplæne. 
Senere blev den unge præst i Vedersø, 

Kaj Munk, chokeret, da Marie Sands 

mand meddelte ham hendes død i 
barselsseng. Kort sagt var der nok 
af uløste konflikter i Pastor Munks 
kunstnersind. Den unge kones død satte 
et opgør med døden i gang. Ordet tog 
form.
Skuespillet blev også en fremstilling af 

kampen mellem ånd og materie, hvor 
ånden sejrer ved at tvinge den døde 
materie til live igen. På fiktivt plan fik 
dramatikeren Kaj Munk endelig en stor 
sejr over sin forfærdende og grusomme 
fjende, den, der ikke blot dræber lege-
met, men også troen på Gud og vil 
hindre dens genopståen.

Dramatisk kunst
Gud er kærlighed, kærlighed er ånd, 
og ånd er (ifølge Grundtvig) “ordet i 
sin kraft”. I Bibelen står, at Gud skabte 
Adam af agerjordens muld og blæste 
ham livsånde gennem næseborene. 
Livsånde kan da opfattes som ordet i 
sin kraft. Og kan man som kunstner 
videreføre Guds livsånde, finde det 
skabende ord, kan man gøre mennesker 
levende, skabe underet.
H.C. Andersen skrev i en skolestil i 

1825 bl.a.: “Kunstner! du er jo kun et 
Redskab for den Høie, du er Midlet 
gjennem hvilket Herren virker”. Henrik 
Pontoppidan udtrykte det samme på et 
mere psykologisk plan ved i et brev til 
en litteraturstuderende, Inger Holt, at 
skrive: “Alt, hvad jeg har skrevet, er et 
ganske privat opgør med mig selv”. De 
to forfattere udtrykker kunstens væsen. 
Kunstneren er kun sekretær for kræfter 
i sit indre. 
Da Ordet forelå, modtog Kaj Munk 

mange reaktioner. En af dem kom 
fra Pastor Fibiger. Kaj Munk svarede 
ham bl.a.: “Men nu kommer vi til 
kernepunktet i Deres brev. De mener, 
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at hvis jeg havde skrevet et helt andet 
stykke, var det blevet bedre. Ja, måske. 
Men hvad kan det hjælpe? Det var jo 
dette stykke, jeg blev sat til at skrive. 
Det er jo ikke sådan for en digter, at han 
har noget valg” (B 65øm).

Forsvar mod døden
Alle personer i et skuespil må 
nødvendigvis have livsånde af kunst-
neren, deres skaber, for at kunne leve. 
Når en person er født, vil kunstneren 
forsvare denne til det sidste. Skabes 
en person, som ikke får livsånde, 
kærlighed, fra kunstneren, er der ikke 
tale om kunst, men om konstruktion, der 
er ikke tale om liv, men om hjernespind. 
Det sidste er dødt og kedsommeligt.
Rigtig mange instruktører har i tidens 

løb lavet grove fejl ved nedladende med 
nymodens påhit at ville hjælpe endog 
stærke dramatikere som f.eks. Henrik 
Ibsen og Kaj Munk til at komme os ved. 
Disse herrer skal ikke hjælpes. Deres 
tekster skal spilles sådan, at instruktør 
og spillere hele tiden bestræber sig på at 
komme så tæt på tekstens livsånde som 
muligt – og ikke på andet. 
Mange har ved opsætningen af Ordet 

især forsyndet sig groft mod Peter 
Skrædder-figuren. Jeg har set ham spillet 
som en usympatisk, trosliderlig, pervers 
og savlende person. Har en instruktør 
fået den opfattelse af Peter Skrædder, 
eller er han ude på at demonstrere sin 
private holdning til Indre Mission, bør 
han afskæres fra at sætte Ordet op. En 
instruktørs dygtighed må vurderes på, 
hvor tæt han kan komme på forfatteren 
og ikke på egne indfalds originalitet.
I et dramatisk kunstværk skal enhver fi-

gur forsvares med hjerteblod og på ingen 
måde udleveres efter forgodtbefindende 
af instruktør og fremstiller.

Kaj Munk har givet livsånde til og 
forsvarer derfor Peter Skrædder, selv om 
denne endog vover at sende Grundtvig 
til Helvede (A 42ø). Kan instruktør 
og skuespiller ikke leve sig ind i Peter 
Skrædder og sanse, at han er et levende 
og varmt menneske, og kan de ikke 
forsvare ham, bør de holde sig fra at 
spille dette stykke. 
Skuespilkunst er på alle måder at 

forsvare det af dramatikeren skabte. I 
ovennævnte brev til Pastor Fibiger skrev 
Kaj Munk også: ”For det første gør De 
mig ondt ved at sige, at jeg har karikeret 
mine personer. Jeg har aldrig skrevet et 
stykke, hvori der er en karikeret person. 
Og kommer med Guds hjælp heller 
aldrig til det” (B 64m).

Komposition
Den første replik i Ordet er Mikkels: 
“Farvel så længe, Inger” (A 9ø), og den 
sidste er: “Nu begynder livet først for 
os” (A 65mn). Den siges af Johannes, 
hvorpå både Mikkel og Gamle Mikkel 
Borgen gentager ordet “Livet”. Stykket 
er bygget sådan op, at Ingers lidelse, 
død og opstandelse, der ligger mellem 
disse replikker, bliver det, der renser 
Borgensgaard for alt forkert. Set i det lys 
er Inger en Kristus-figur. Johannes bliver 
rask, Borgen får sin gudstro genskabt, 
og Mikkel kommer til at tro på Gud. 
Livet på Borgensgaard får muligheden 
for at blive det troens kraftcenter, som 
Borgen havde drømt så meget om.

Stykket er komponeret over troens 
fuldkommenhed som forudsætning 
og mulighed for, at et under kan ske. 
Præsten og lægen bringer tvivlen om 
underets ægthed ind på scenen. Enhver 
kan da opleve stykket, som man vil. 
Men ingen kan forblive upåvirket af, 
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hvad en urokkelig tro på Gud måske 
kan udrette.

Stykkets åndelige modpoler repræsen-
teres af Johannes på den ene side og 
de to embedsmænd, præsten og lægen, 
på den anden. Johannes repræsenterer 
den rene og stærke tro på Gud, og 
embedsmændene repræsenterer hen-
holdsvis en vattet, embedsaflønnet 
tro og en tro på videnskabens almagt. 
Mellem disse yderpunkter bevæger de 
øvrige personer sig trosmæssigt, så godt 
de formår. 

Er Johannes rask?
Troen på, at miraklet kan ske, som det 
er fremstillet, forudsætter blind tro på, 
at Johannes i opvækkelsesøjeblikket 
er ved sine fulde fem. Er han det? 
Er han, som det påstås, blevet rask? 
Da hans kæreste, Agathe, døde for at 
redde ham fra at blive kørt ned, blev 
han sindssyg og forsøgte at opvække 
hende, da hun lå i sin kiste. Tror vi på, 
han er rask, mens han opvækker Inger? 
Eller bliver vi blot forført, fordi vi 
stykket igennem har vænnet os til hans 
sindssyge og fantastiske udtalelser og 
kun er sammen med ham som “rask” 
i ganske få minutter? Er han under 
opvækkelsesscenen ikke netop mere gal 
end nogen sinde før? 
Hans første forsøg på at opvække en død 

(kæresten Agathe) mislykkedes for ham, 
fordi han var sindssyg, men det andet 
forsøg (opvækkelsen af Inger) lykkedes. 
For at opvækkelsen kan overbevise, må 
han da nødvendigvis være rask. Og 
alligevel kan man tvivle. Er den “raske” 
Johannes et sandt menneske, eller er han 
blevet til et postulat, et eksperiment, et 
redskab for en prædiken fra forfatterens 
side?

Kaj Munk sagde om sig selv, at han 
som digter var præst, og som præst 
var han digter. Der kan dog ikke være 
tvivl, om at også den “raske” Johannes 
har fået livsånde fra Kaj Munk. Ja, han 
er måske ligefrem den, der har fået 
mest? Johannes er ham på ingen måde 
fremmed, hvilket alene kan fremgå af 
de alvorlige opvækkelsestanker, som 
studenten Kaj Munk havde, da han stod 
ved Camilla Westeds kiste.
Ved hjælp af figuren Johannes har 

Kaj Munk under alle omstændigheder 
prædiket om et vidunderligt liv i det 
at tro på Gud med en så kraftig røst 
og stærk dramatisk effekt, som næppe 
nogen anden dramatiker har formået at 
skabe.  

De lidet troende
Præsten og lægen repræsenterer det 
perifere samfund omkring Borgensgaard, 
og deres navne er absolut ikke opløf-
tende. Præsten hedder Bandbul(le), og 
lægen hedder Houen (hoven). De to 
hører hverken til i Borgensgaards eller 
Peter Skrædders religiøse univers. Da 
Borgen og Inger konstaterer, at pastor 
Bandbul hverken er missionsmand eller 
grundtvigianer, siger Borgen: “Altså 
hverken kanel eller skidt” (A 11m). 
Det er desuden bemærkelsesværdigt, at 
“Lilleinger” ikke kan lide præsten, da 
netop små børn og hunde er særdeles 
skeptiske over for mennesker, der har 
en uærlig adfærd.
Inden Johannes på begravelsesdagen 

ankommer til ligstuen, holder pastor 
Bandbul en særdeles smuk tale, hvis 
indhold han dog næppe selv tror på. 
Under opvækkelsesscenen repræsen-

terer præsten og lægen henholdsvis 
den manglende tro på underet (“Han 
er sindssyg endnu!”)(A 64n) og troen 
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på psykologiens og lægevidenskabens 
indsigt i menneskesjælen. Derfor vil 
Bandbul forhindre Johannes i at gøre 
noget, hvorimod Houen vil studere 
Johannes’ særdeles interessante adfærd 
som opvækker. Opvækkelsen må i første 
omgang chokere præsten, men bagefter 
finder han utvivlsomt sammen med læ-
gen i dennes teori om, at ligsynsmænd, 
som lægen ved kaffebordet på dødsnat-
ten langede ud efter, er nogle elendige 
amatører (“Ligsynsmandsinstitutionen 
skal afskaffes!”)(A 65m).

Varsler og profetier
Ordet rummer en del varsler. Den slags 
skaber indre spænding i iagttageren, 
hvorved man oplever på to planer, 
idet man hele tiden mere eller mindre 
bevidst forventer, at det varslede skal 
ske, samtidig med, at man ikke tror på, 
at det vil ske. Når det så sker, forløses 
man, fordi hændelsen skaber harmoni 
med det forventede og glæde over, at 
ens mistro blev gjort til skamme.
“Et lig i storstuen!” (A 11mn) er 

Johannes’ første replik. Den falder 
i stykkets begyndelse under Ingers 
og Borgens hyggesnak og skaber en 
voldsom kontrast til denne. Inger 
reagerer uforstående på den (“Hvad 
siger han dog?”)(A 11mn), men hendes 
udbrud røber, at replikken trænger ind i 
hende, hvorved den kan blive medskaber 
af årsagerne til profetiens opfyldelse. 
Johannes’ sindssyge omfatter en slags 

klarsyn, idet han kan se dødens engel 
gå med barnets sjæl. Da englen kommer 
igen for at tage Ingers sjæl med, truer 
han ad den og forudsiger miraklet.
Den lille Maren profeterer også, idet 

hun ved Johannes’ tvivl, om at de andre 
vil give tilladelse til opvækkelse, siger: 
“Det skal jeg nok sørge for” (A 50øm). 

Hun griber ind i det rette øjeblik.
Læge Houen’s psykologiske indsigt 

i Johannes’ tilstand er så god, at han 
tør profetere om, at Johannes vil blive 
helbredt ved et nyt syn af en elskets lig. 
Det går også i opfyldelse.
Også Peter Skrædder profeterer, idet 

han i vrede slynger Borgen i ansigtet et 
ønske om, at Herren skal slå ham hårdt, 
måske med Ingers død om nødvendigt. 

Grundtvigianisme og Indre Mission
Kaj Munk har hygget sig med at gøre 
Gud til en plet på loftet i stuen på 
Borgensgaard. Da Borgen kommer ind, 
i det øjeblik Inger med opadvendt ansigt 
sender en lille bøn til Gud, forklarer 
han, at pletten, som han tror, Inger ser 
på, skyldes en utæthed ved skorstenen. 
Symbolsk set kan skorstenen være 
bønnens kanal. Noget er galt. Billedlig 
talt udtrykker Borgen, at kraften og 
varmen i hans bønner generes af en 
utæthed. Tvivlen har gnavet i hans tro. 
Bønnen fungerer ikke, som den skal. 
Gud er ikke længere virkelig, han er 
blevet til en skygge, en plet på loftet. 
Sjovt nok skyldes pletten dårligt arbejde 
af en missionsmand, Kristen Tækker 
(“Kludrefas”, A 10mn). Det kan man 
så udlægge som sjuskeri, men man kan 
også sige, at Indre Mission har angrebet 
Borgens ellers så afklarede og solide 
grundtvigske tro, som vel egentlig er en 
opspædet udgave af Grundtvigs følelser 
og tanker. Borgen taler om Gud i det 
ene øjeblik og bander i det næste. Hans 
kristentro er af den slags, hvor Gud er 
menneskets velgører og tjener. Bøn 
er nærmest et krav til Gud, for her på 
Borgensgaard er det mig, Gamle Mikkel 
Borgen, der bestemmer.
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I det øjeblik, Borgen banker på hos Peter 
Skrædder, hvor der er missionsmøde, 
siger Peter Skrædder til sin menighed: 
“og da skal vi synge … Kom ind!” (A 
31m). Missioneringsiveren er slået an. 
Under samtalen mellem Borgen og Peter 
Skrædder udbygges opfordringen: “Åh, 
Mikkel, kom over til os!” (A 40m).
Salmen, de synger hos Peter Skrædder, 

står ikke i nogen sang- eller salmebog. 
Munk har selv skrevet den, og det røber 
ikke blot hans kendskab til de missionske 
miljøer og en indforståethed, men en 
stærk indlevelsesevne og en skabelse så 
kunstnerisk, at salmens kærne er et ægte 
udtryk for Peter Skrædders og hans 
menigheds glæde over deres daglige 
liv med Jesus. Som barn sad Kaj Munk 
i Brandstrup Missionshus og lyttede 
til stærke omvendelsestaler. Ganske 
morsomt fortæller han i Foråret så sagte 
kommer om styrken i disse taler, at han 
under møderne “sad paa en Ølkasse, der 
ogsaa var blevet omvendt” (s. 111ø).

Borgen føler sig som reformator og 
mener, at der i hans tid er udgået megen 
gudstro fra Borgensgaard. Han mener 
sig endog så gudfrygtig, at gården ikke 
kan overlades til sønnen Mikkel, som er 
uden tro. Mens Inger er døende afslår 
han sønnen Anders’ forslag, om at de 
skal bede sammen. Han føler sig vel 
egentlig uden tro? En fælles bøn ville 
afsløre dette. For især at demonstrere sin 
gudfrygtighed over for sig selv, skal den 
yngste søn, Anders, have gården. Eller 
også skal den sælges. Den må under 
ingen omstændigheder overgå til nogen 
fra Indre Mission. Derfor må Anders 
ikke få Peter Skrædders datter Anna, og 
derfor fremturer Borgen med, at Anders’ 
kone skal være en af “vores tro”, en 
tro, der viser sig afmægtig. Borgens 

tro mangler hele tiden slutningen, den 
altafgørende tilføjelse, hvor mennesket 
helt underkaster sig Guds vilje. Borgen 
kan sige: “Herren gav! Herren tog!” (A 
57øm), men som en anden Job bliver 
han opsætsig og tier med videreførelsen: 
“Herrens navn være lovet!”

Til sidst forenes Borgen og Peter 
Skrædder i troen på Gud på den måde, at 
Borgen føler syndserkendelse (“Herre, 
tilgiv mig, tilgiv mig, jeg er en syndig 
mand”) og Peter Skrædder siger: “det 
er den gamle Gud – fra Elias’ tid – evig 
den samme – Halleluja” (A 65m).
Dermed kan det se ud til, at 

Borgensgaard netop bliver stedet, 
hvorfra en ny vækkelsesbølge vil udgå.

Hvad er en Kaj Munk-kristen?
I nogle barske replikker karakteriserer 
Johannes menneskets afmagt over for 
det at tro: “Ve over Eder, I som kvæler 
Guds herlighed med ligstanken af jer 
tro!” (A 50mn). Og “fordi der imellem 
de troende ikke er én, der tror” (A 
64m).
Efter Kaj Munks opfattelse er en kristen 

ganske enkelt en, der er i forbindelse 
med Kristus. Det indebærer, at den 
kristne må følge Jesus i tanke, ord og 
handling. Den 26.8.1936 skrev Kaj 
Munk i Jyllands-Posten: “Giv, Herre, 
vort Land igen Mænd og Kvinder, 
der lever det for os, at Kristendom er 
Handling, saa det kan kendes paa os 
som Enkeltmennesker og som Nation, 
at vi er Kristne”. Den kristne skal altså 
ikke passivt modtage Guds nåde, men 
være aktiv i menneskelivet og hjælpe 
sin næste, hvilket f.eks. pietisterne på 
mange måder var banebrydende med.
Kaj Munk ville tro, han ville være 

Kristi væbner, og han ville gå i hans 
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fodspor. Dette harmonerede rimeligt 
med bondemiljøet, som dramaet foregår 
i, fordi hverdagen dér præges af troen på 
Guds nærvær i tanke, ord og handling, i 
det mindste og i det største. Men denne 
holdning harmonerer ikke godt med det, 
at folkekirken tilbyder nåden ganske 
gratis til enhver, som gider tage imod 
den. Johannes udtrykker det sådan over 
for pastor Bandbul: “Ve dig, min kirke, 
du, der har sveget mig, myrdet mig med 
mit navn. Jeg er træt af din dyrkelse, 
træt af dine tredive sølvpenges kys. Og 
jeg indser, hvor håbløse kår I byder ånd” 
(A 20mn).

Forskellige fremstillingsformer
Man må skelne nøje mellem at 
opleve Ordet som læsedrama, som 
hørespil, skuespil eller film. Da 
oplevelsesformerne er vidt forskellige, 
bliver oplevelserne det også.
Ved læsning af Ordet oplever man det 

hele intenst, fordi man for sit indre øje 
ser personerne, og man hører dem tale. 
Man danner sig automatisk indtryk af 
deres udseende, stemmer og miljø, så 
der opstår harmoni mellem billede, lyd 
og indhold. Man kommer tæt på Ordets 
tekst som kunstværk, fordi man er alene 
med det. Det hele er noget, kun jeg 
oplever.
Som hørespil skaber Ordet den auditive 

oplevelse samtidig med en visuel ople-
velse på indre plan, men oplevelserne 
styres en del, idet aktørernes stemmer 
og stemmeføring er medbestemmende 
for lytterens oplevelse af stykkets indre 
drama.
Som skuespil (se-spil) må man accep-

tere både den visuelle og den auditive 
fremstilling og forestille sig, at man som 
en usynlig person lever med i dramaet. 
Denne situation rummer mulighed for 

en stærk oplevelse, fordi man føler sig 
hensat i en virkelighed. Men der er 
også mulighed for, at oplevelsen bliver 
svag, fordi oplevelsesintensiteten er 
fuldstændig afhængig af, om instruktør 
og skuespillere magter at fremstille det, 
de skal, som en troværdig virkelighed. 

Vil man vise Ordet i billeder, er der 
flere muligheder. Teksten kan illustre-
res som tegne- eller billedserie. Man 
kan også filme en teateropførelse. En 
oplevelse af resultatet hæmmes dog, 
idet man hele tiden skal abstrahere fra 
teatersituationen. 

Den ideelle billedform er med film at 
illustrere tekstens dramatiske spænding. 
Billedstrømmen bliver da symboltale, 
idet man i konkret form viser ting, der 
i den symbolfremstillede form frem-
provokerer sjælelige oplevelser. På 
denne måde fremstår Carl Th. Dreyers 
filmatisering af Ordet som noget unikt. 
Dreyers optakt med billeder af den store 
Borgensgaard viser en solid og vægtig 
ramme om det, der skal ske. Og det i 
vinden stærkt blafrende, hvide vasketøj, 
som der ligefrem dvæles ved, fortæller 
selvfølgelig konkret, at man har haft 
vaskedag, og at det blæser meget, 
men på det ubevidste plan beretter 
det om renselse af tøj. Skal liglagener 
og ligskjorter gøres parate, eller er 
de allerede blevet brugt? Under alle 
omstændigheder har Dreyer skabt et gys 
ved blot at hænge hvidt vasketøj op i 
stærk vind.
Dreyer har valgt at fokusere på Johannes 

som den centrale figur i det ydre drama, 
fordi han kalder sig Jesus, og fordi Jesus 
er den afgørende figur i det indre drama. 
For at få troen fornyet i Borgensgaard 
får vi derfor som optakt eftersøgningen 
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af Johannes (og Jesus). Og da de finder 
frem til Johannes, holder han som 
en anden Jesus en bjergprædiken fra 
en klittop. Meningen er klar. Vi skal 
se en film om en Jesus-figur og Jesu 
undergerninger. 
Den vedvarende kalden under folke-

nes anden eftersøgning af Johannes: 
“Johannes! Johannes! Johannes!” for-
tæller om åndelig nød hos de kaldende: 
Johannes, kom tilbage fra din sinds-
syge! Johannes, hjælp os hjælpeløse, 
for Inger er død fra os! Johannes, giv os 
nødstedte troen på Gud!  
I Dreyers film må Johannes nødven-

digvis blive den centrale figur. Alting 
skal koncentreres om ham, fordi han er 
den eneste der kan træde i Jesu fodspor. 
Da en syg kvinde rørte Jesu kappe og 

blev rask, mærkede Jesus en kraft gå 
fra sig (Mark. 5,30). Analogt bliver 
Johannes træt efter opvækkelsen af 
Inger. 
Opvækkelsens ydre fremtoning bliver 

et billede på troens indre handling, 
“Underne i menneskehjerterne” (A 
40m), som Peter Skrædder udtrykker 
det.

Guds almagt
Da en opvækkelse må være det at 
kalde sjælen tilbage til sit hylster, kan 
man påstå, at sjælen i virkeligheden er 
livsånden, der har holdt kødet levende. 
Når sjælen, livsånden, er forsvundet, 
forsvinder kødet langsomt i en 
forrådnelsesproces, men vender sjælen 
tilbage, vil den naturligt drage kødet 
til sig igen. Den materialiserer sig. Det 
må vel være en sådan tanke, der ligger 
til grund for Trosbekendelsens udtryk: 
“Kødets opstandelse”?

I Ordet ser den døde Inger ud, som om 
hun blot ligger i en dyb søvn, hvorfor 
en opvågnen, bortset fra underet, ikke 
føles unaturlig. At fremstille “kødets 
opstandelse” på film er i dette tilfælde 
derfor ikke noget problem. Det er det 
dog heller ikke, hvis man vil filme 
en dødsscene og ligets efterfølgende 
forrådnelse med opløsningsproces over 
længere tid. Man skal blot spole filmen 
baglæns. Når et så simpelt kneb kan 
skabe en perfekt visuel oplevelse af 
kødets opstandelse, kan det føles helt 
absurd ikke at tro på, at Gud, der ifølge 
Bibelens ord er almægtig, ikke med et 
enkelt ord kan kalde sjælen tilbage og få 
den til at samle kødet om sig igen.

I sit private opgør med døden, der 
med tvivlen som redskab også vil 
dræbe troen, har Kaj Munk gennem 
sin lidelseshistorie i Ordet banket på 
himlens port for at få det ord, som kan 
skabe, hvad det nævner. 

Havde det nu kanoniserede skuespil ikke 
været et kunstværk, men et hjernespind 
fra Kaj Munks side, ville det ikke have 
kommet os ved. At det griber os, skyldes 
utvivlsomt, at det er skabt over den 
nedarvede forestillingsmulighed, der 
er den dybestliggende i os alle, nemlig 
håbet om i vort hjerte helt og fuldt at 
måtte erkende en underfuld tro på en 
almægtig Gud, som styrer vore liv, som 
styrer alt, og som er stærkere end døden. 
Mange græder af genkendelsesglæde, 
når de i Ordets fiktive univers oplever 
deres drøm realiseret. 

Citaterne er fra Mindeudgaven.
A = Kærlighed og andre skuespil.
B = En Digters Vej.
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Bibelcitater i Ordet

Af Ulrik Petersen, cand. mag., BS,
ph.d.-stipendiat,
Kaj Munk Forskningscentret ved
Aalborg Universitet

Hvad er egentlig et bibelcitat?

Spørgsmålet kan måske synes let 
at besvare. Et bibelcitat må jo være 
nogle ord, som står i Bibelen, og som 
bliver gentaget et andet sted. Men 
virkeligheden er, som så ofte før, mere 
kompliceret end som så.

På Kaj Munk Forskningscentret har 
professor Peter Øhrstrøm – sammen 
med denne artikels forfatter – forsket i, 
hvordan man kan finde bibelcitater hos 
Kaj Munk. Vores forskning har hos os 
selv ført til en endnu større respekt for 
Kaj Munk som forfatter, hvilket til dels 
er emnet for denne artikel.

Forskningsproblemet
Udgangspunktet for vor forskning var 
en undren over Kaj Munks brug af 
bibelcitater – hvorledes, hvor mange 
gange og hvilke bibelsteder der mon 
citeres. Kaj Munk Forskningscentrets 
virke har igennem de seneste år blandt 
andet produceret elektroniske udgaver 
af Kaj Munks udgivne prædikener 
samt det meste af Kaj Munks dramatik. 
Idet bibelteksterne, som Kaj Munk har 
anvendt, også findes elektronisk, var det 
et oplagt valg at lade computeren regne 
på, hvor Kaj Munk citerer Bibelen.

Kaj Munk levede som bekendt 1898 til 
1944. Dermed har han nået at have kendt 
mindst tre autoriserede oversættelser af 
dele af Bibelen: Gammel Testamente 

fra 1871, Ny Testamente fra 1907 og 
Gammel Testamente fra 1931.

Fremgangsmåden
Vi besluttede os for at starte med Kaj 
Munks prædikener, og at udvikle 
metoden på prædikenerne. Senere 
kunne vi så afprøve metoden på Kaj 
Munks dramatik som en kontrol af, om 
metoden virkede efter hensigten.

Vi skrev først et computerprogram, der 
fandt de steder i Kaj Munks prædikener, 
der var ordrette citater. Dette blev gjort 
således, at vi fandt alle citater, der var 
af en vis længde, f.eks. 22 ord. Dernæst 
tog vi disse ord bort fra næste runde af 
søgningen, således at citaterne af længde 
22 ikke i tilgift kom med som citater af 
længde 21. På den måde opstod der lister 
af citater fra Kaj Munks prædikener 
(med bibelhenvisninger), hvor hver liste 
indeholdt citater af en vis længde, for 
eksempel 7.

Dernæst blev disse lister gennemlæst 
af os, for at afgøre, om der faktisk var 
tale om bibelcitater. Dette tjente dels til 
kontrol af, om programmet rent faktisk 
kun fandt bibelcitater, eller om der også 
var citater med, som nok stod i Bibelen, 
men som også lige så godt kunne have 
stået alle mulige andre steder. For 
eksempel vil de fleste nok mene, at 
“Jeg er Vejen og Sandheden og Livet” 
er et bibelcitat, mens “gik han hen 
og” ikke nødvendigvis er et bibelcitat. 
Begge dele står i den oversættelse af Ny 
Testamente, som Kaj Munk må have 
anvendt (fra 1907), men kun det første 
har vi regnet som et bibelcitat, fordi det 
andet ikke har noget bibelspecifikt i sig 
og kunne have stået i en hvilken som 
helst tekst.
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Der viste sig hurtigt et meget vigtigt 
resultat: Når et citat var af længde 
7 eller derover, så var det altid (i de 
betragtede tekster) et “ægte” bibelcitat. 
Når et citat var af længde 6 eller 
derunder, så var det ikke altid sikkert, 
at en forekomst af ord, som også findes 
i Bibelen på præcis den samme måde, 
faktisk også var et bibelcitat, på grund 
af ovennævnte problem med manglende 
bibel-specificitet og almindeligt 
forekommende udtryk.

Vi forsøgte os derfor med forskellige 
metoder til at skelne imellem “ægte” 
bibelcitater, og så forekomster af 
ord, som også findes i Bibelen på 
præcis den samme måde, men som 
ikke var bibelspecifikke. Vi forsøgte 
først forskellige statistiske metoder 
til bestemmelse af sandsynligheden 
for, at et bestemt ord var specifikt for 
Bibelen. Dette førte ikke til nogen god 
fremgangsmåde, idet programmet nu 
sorterede flere “ægte” bibelcitater fra, 
mens det stadig lod mange “uægte” 
citater blive tilbage på listerne. Derfor 
blev statistik ikke anvendt i det videre 
forløb.

Dernæst forsøgte vi os med 
sprogvidenskabelige metoder, idet vi til 
hvert ord knyttede dets ordklasse, som 
vi så udnyttede til at sortere bestemte 
”ikke-bibelspecifikke” mønstre af 
ordklasser fra. Dette forbedrede metoden 
en smule, men der var stadig mange 
“ægte” bibelcitater, der blev sorteret fra, 
mens endnu flere “uægte” citater blev 
stående på listerne.

Kunstig Intelligens?
Det er i virkeligheden et spørgsmål 
om kunstig intelligens, vi berører med 

dette problem: For hvordan skelner man 
imellem “ægte” bibelcitater og “uægte” 
citater, undtagen gennem intelligens? Og 
når vi forsøger at bibringe computeren 
en metode til at drage denne skelnen, så 
forsøger vi jo netop at simulere denne 
skelne-intelligens kunstigt. Vi kan måske 
aldrig bibringe computeren “rigtig” 
intelligens, således som fortalerne for 
såkaldt ”stærk kunstig intelligens” 
ellers forudser det (se referencen [1]). I 
hvert fald er forskningen ikke kommet 
dertil endnu. Men mens vi venter på 
at finde ud af, om computeren faktisk 
kan bringes til at tænke, så kan man jo 
sagtens forsøge at bibringe den en slags 
såkaldt “svag kunstig intelligens” (se 
igen [1]), der kan løse enkeltstående 
problemer, sådan som vi har forsøgt det 
med løsningsforslaget til nærværende 
problem, at finde bibelcitater.

Resultater
Vi nåede et godt stykke ad vejen mod 
”svag kunstig intelligens” til at finde 
bibelcitater. Efter lang tids arbejde 
konkluderede vi imidlertid, at det ikke 
med de metoder, vi havde lagt for dagen, 
var muligt at få computeren til at skelne 
klokkeklart imellem “ægte” bibelcitater 
og “uægte” citater. Måske skal der 
faktisk menneskelig intelligens til at 
løse dette problem. Derfor gik vi tilbage 
til det oprindelige i metoden, nemlig 
det, der “blot” finder ordrette citater af 
en vis længde, og så lader det være op 
til en menneskelig læsers intelligens at 
afgøre, om et bestemt citat var et “ægte” 
bibelcitat eller et “uægte” citat.

Der var dog kommet to ting ud af vore 
undersøgelser: Dels “7-ordsresultatet”, 
som siger, at når et ordret citat er på 
7 ord eller derover, så kan det med 
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meget stor sandsynlighed regnes for 
et bibelcitat. Dels har vi udviklet et 
computerprogram, der faktisk virker, 
og som kan lokalisere ordrette citater 
af brugerbestemt længde fra Bibelen i 
Munks prædikener og dramatik – dog 
således at især de kortere forslag til 
bibelcitater bør checkes af en kompetent 
menneskelig læser.

Fra prædiken til dramatik
Efter at have udviklet metoden på 
prædikenerne, var det tid at forsøge 
at anvende den på dramatikken. Som 
eksempel blev Kaj Munks Ordet fra 
1925 anvendt. Som kontrol havde vi 
Niels Nielsens Skoleudgave af Ordet 
fra 1947 (se referencen [2]), hvor 
Niels Nielsen har forsynet Ordet med 
noter, der blandt andet indeholder alle 
bibelcitater, som Niels Nielsen så dem. 
Dermed var en “rigtig”, menneskelig 
intelligens målesnor for den “kunstige 
intelligens”, som vort computerprogram 
repræsenterede.

Det viste sig, at alle ordrette citater, som 
Niels Nielsen havde identificeret, faktisk 
blev fundet af vort program. Dermed var 
programmet valideret med en konkret 
kontrol med hensyn til komplethed 
af de fundne, ordrette citater i Ordet. 
Endvidere var der mange, ikke-ordrette 
citater, som Niels Nielsen med sin 
menneskelige intelligens havde fundet, 
men som vort computerprograms 
“svage kunstige intelligens” ikke havde 
fundet, netop på grund af, at de ikke var 
ordrette.

Forskellige grader af ordrethed
Vi måtte slå alle citater, som Niels 
Nielsen havde fundet, op i Bibelen, for 
at vurdere, om computerprogrammet 

burde have fundet citatet. Derved opstod 
der en interessant iagttagelse, som her 
skal viderebringes.

Det viste sig, at næsten alle de ordrette 
citater var sagt af Johannes Borgen i 
Ordet, og uhyre få af Johannes Borgens 
bibelcitater er ikke helt ordrette. 
Johannes er den sindssyge mand i 
stykket, der som et led i sit vanvid tror, 
at han er Jesus. Dermed må han også 
med næsten tvingende nødvendighed 
citere Bibelen ordret.

Peter Skrædder repræsenterer Indre 
Missions stemme i stykket. Indre 
Mission lagde dengang – som nu – 
meget stor vægt på Bibelen som Guds 
Ord. Måske er det derfor, at Peter 
Skrædder er den mand i stykket, der 
citerer Bibelen næstmest ordret, næst 
efter den næsten fuldkomment ordrette 
Johannes Borgen.

Gamle Mikkel Borgen repræsenterer 
grundtvigianerne, som heller ikke 
dengang lagde så stor vægt på at citere 
Bibelen ordret som Indre Mission. 
Måske er det derfor, han fremstår med 
de fleste “fejl” i sine bibelcitater, d.v.s. 
at hans citater er næsten aldrig helt 
ordrette.

Dermed har Munk selv i sin brug af 
bibelcitater været i stand til at gøre 
personerne forskellige, og at afspejle 
deres kirkelige ståsted. Det syntes vi var 
utroligt interessant, og det øgede som 
sagt vor respekt for Munk som forfatter 
endnu mere.

Munk undsagde aldrig hverken Indre 
Mission eller grundtvigianerne, og følte 
sig givetvis lige godt hjemme i begge 
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lejre. Denne artikel skal da heller ikke 
forstås som et angreb mod nogen del af 
det danske kirkeliv, og forfatteren beder 
læseren om, ikke at opfatte den som 
sådan.

Se det ved selvsyn
Som en illustration på citat-programmets 
funktionalitet har vi på Kaj Munk 
Forskningscentret fremstillet en udgave 
af Ordet, hvori alle de forslag til 
bibelcitater, som vort program finder, er 
markeret. Det drejer sig om forslag til 
ordrette bibelcitater af længde 4 til 15 ord. 
Læseren af denne udgave vil bemærke, 
at mange citater af længde 4 er “uægte” 
citater, mens de fleste af længere længde 
faktisk er bibelcitater. En udgave af 
denne artikel med programmets output 
af forslag til bibelcitater i Ordet som 
appendix kan downloades via Kaj Munk 
Forskingscentrets hjemmeside på
www.kajmunk.hum.aau.dk/kms

Fremtiden
Projektet med at finde bibelcitater er ikke 
slut med det her beskrevne arbejde. Vi 
ønsker at arbejde videre med projektet, 
herunder at forsøge at være i stand til 
at finde “næsten ordrette” citater. For 
eksempel ønsker vi at forsøge os med 
at ignorere bøjninger af ord (d.v.s. 
sammenligne på ordbogsform i stedet 
for på faktiskt skrevne ord).  Vi ønsker 
også at forsøge os med varianter af 
citater, således at f.eks. citater, der kun 
varierer med et indskudt eller manglende 
bindeord, findes. Disse ideer forventes at 
kunne integreres i kommende versioner 
af programmet.

Sammenfatning
Vor forskning udsprang af en undren 
over problemet, at finde bibelcitater hos 

Munk. Vi har forsøgt at løse dette problem 
ved at skrive et computerprogram, der 
kan finde forslag til ordrette bibelcitater 
med en brugervalgt ordlængde. Da alle 
forsøg på at få computeren til at skelne 
helt ”rent” imellem ”ægte” bibelcitater 
og ”uægte” citater hidtil har slået fejl, 
er vi kommet til den konklusion, at 
der med stor sandsynlighed må en 
menneskelig intelligens til for at løse 
problemet helt dvs. at programmets 
output må underkastes en kompetent 
læsers kontrol. Dog har vi opnået det 
resultat, at forslag til ordrette citater af 
længde 7 eller derover i realiteten altid 
er bibelcitater. 

Vi har udviklet metoden på grundlag 
af Kaj Munks trykte prædikener, og 
har siden afprøvet metoden på Kaj 
Munks drama, Ordet. Konklusionen er, 
at metoden faktisk virker inden for de 
ordrette citaters afgrænsede område.

Endvidere har vi gennemgået alle 
bibelcitater fundet af Niels Nielsen. 
Herved har vi opdaget, at Munk ved 
hjælp af bibelcitaters ordrethed skelner 
imellem personernes bibelkundskab, 
og at dette kan afspejle de enkelte 
personers kirkelige ståsted. Dermed 
fremstår Munk som en dramatiker med 
fod på detaljerne, og med stor viden om 
og kærlighed til det danske kirkeliv.
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[2] Kaj Munk, ”Ordet – Skoleudgave – Med 
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Miraklernes tid

Af Peter Øhrstrøm, professor,
lic. phil. & dr. scient.,
Aalborg Universitet

Kaj Munks mest kendte drama, Ordet, 
handler først og fremmest om troen og 
tvivlen på miraklernes mulighed. Det 
var et tema, som igen og igen havde 
optaget Kaj Munk og været kilde til 
tvivl og religiøs krise i hans eget liv1. 
Hvorfor tillader Gud den meningsløse 
lidelse og død på trods af menneskets 
bønner? Hvorfor griber Gud ikke ind 
med sin almagt? Er miraklernes tid 
faktisk forbi?
Ordet blev til på nogle få dage i 

slutningen af 1925 og sendt til prof. 
Hans Brix d. 10/12 19252. Munk havde 
tidligere samme år forsøgt at blande 
sig i livsanskuelsesdebatten, som bl.a. 
Helge Rode havde sat i gang. I en 
kronik, som han havde fået retur fra 
Politiken3, argumenterer han mod den 
forestilling, at videnskaben skulle kunne 
erstatte religionen, og at videnskaben 
alene kan levere en tilfredsstillende 
tilværelsesforståelse. Det er let at se 
Ordet i forlængelse af de synspunkter. 
Stykket kan, som Erik Skyum-Nielsen4 
har argumenteret for det, ses som et 
dramatisk opgør med synspunkterne i 
Bjørnson ”Over Ævne I”, som jo direkte 

1 Se Marc Auchet: De lollandske stjerner. Kaj 
Munks forfatterskab set på baggrund af hans liv. 
Reitzel 1997. Pp. 92-107
2 Se optryk af følgebrevet på siderne 28 og 29 i 
dette nummer af Munkiana.
3 Kaj Munk: Med sol og megen glæde. Nyt Nor-
disk Forlag 1942, pp. 132-37
4 Erik Skyum-Nielsen: ”Ordet – en flertydig 
metafor”. Udgivet i Per Lykke (red.): Ordet på 
bordet. Ni læsninger af Kaj Munks dramatik, 
Multivers 2004, pp. 76-89.

nævnes i dramaet5, men Munks drama 
er ikke bare det. Det kan i en meget 
bredere sammenhæng ses som et indlæg 
i livsanskuelsesdebatten og et opgør 
med datidens scientisme, som må siges 
at have ganske meget til fælles med 
den relativt pågående og helt aktuelle 
ateisme, som vokser frem i disse år.
Ordet blev på opfordring fra professor 

Hans Brix skrevet som et stykke, der 
tager bønder alvorligt6. Den opfordring 
lever stykket til fulde op til, idet Munk 
lader sin egen kamp med troen og tvivlen 
på miraklets reelle mulighed få udtryk 
først og fremmest gennem den stovte 
bonde Mikkel Borgen på Borgensgård, 
som på en gang styrer sit hus enevældigt 
som en anden patriark og på den anden 
side ikke er bange for at erkende sin tvivl 
og usikkerhed på det religiøse område. 
Borgen tror på Guds almagt, men ”ikke 
paa Undere nu om Dage”7 som han siger 
det til svigerdatteren Inger i stykket 
første akt. Han vil ikke give Gud skylden. 
Når miraklernes tid er forbi, er årsagen 
ifølge Borgen at finde hos menneskene, 
som har mistet troen. Helt personligt 
har Borgen erkendt det hos sig selv, da 
han forgæves bad for sin sindssyge søn, 
Johannes, hvilket bliver udtrykt med 
ordene: ”Nej, Inger, nej, naar en Far, 
skønt det gælder hans kæreste i yderste 
Nød, ikke kan bede med Tro, nej, saa er 
Miraklet gjort hjemløst i Verden.” Og 
så hjælper det ikke, at Inger spørger: 
”Skulde Vorherre ikke nok kunne 
gøre det alligevel, Bedstefar? Skulde 
Vorherre ikke nok være mægtigere end 
et Menneskes Tvivl?”
Borgens tvivl på miraklerne har 

5 Kaj Munk: Kærlighed og andre Skuespil. Min-
deudgave. Nyt Nordisk Forlag 1948, p.22.
6 Ibid., p.8
7 Ibid. p.13.
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fået næring af den bristede drøm om 
Johannes, som han havde håbet skulle 
bringe ”Gnisten, der skulde opblusse igen 
i Guds Time”, således at Borgensgård 
kunne blive et åndeligt centrum ikke 
bare for sognet, men for hele landet. Med 
henvisning til Johannes’ sindssygdom 
må han i stedet konstatere: ”Saa stolte 
og flyvende Drømme drømte jeg. Og se 
nu de knækkede Vinger! Haabet har jeg, 
at han skulde komme sig; han kommer 
sig ikke; Miraklernes Tid er forbi.”8

Også i forhold til gårdens ældste søn 
er Borgens drømme bristet: ”Jeg sagde 
ikke noget til dig, Mikkel, den Dag 
da jeg saa det i dine Øjne, at du ikke 
havde din Fars Tro. At du ikke havde 
Tro. Det gjorde saa ondt i mig, saa mit 
Hjerte snøred sig sammen. Men jeg tav. 
Jeg prøvede paa at forstaa. Du havde 
set, hvad Kristendommen betød i dette 
Hjem, at jeg fik Talerne og Sangene og 
hele Festivitassen og din Mor Skidtet og 
Slæbet og Sjokket. Saa tænkte jeg ogsaa: 
’Giv Tid, han vil forandre sig; han er jo 
saa ung endnu; den Dag vil komme ...’ 
Men Aarene gik, og den kom ikke; for 
der sker ikke Mirakler nu om Dage.”9 
Borgen har altså svært ved at tro på 

mirakler i sin tilværelse – både når det 
gælder Johannes sygdom, og når det 
gælder Mikkels livssyn. Han vil dog 
alligevel ikke helt opgive miraklerne, 
hvilket viser sig i hans svar til 
svigerdatteren: ”Inger, du skulde vide, 
du skulde vide, hvor det tit brænder 
i mig af Lyst til at rejse til Lourdes.”10 
Denne henvisning til katolikkernes tro 
på mirakler også i vor tid, er et tegn på, 
at Borgen meget vel ved, at kristendom 
ikke går sammen med en totalafvisning 

8 Ibid. p.26.
9 Ibid. p.25
10 Ibid. p.13

af miraklets mulighed. Han har på 
den måde trods altså stadig drømmen 
og håbet om, at det skal vise sig, at 
miraklernes tid og Guds tydelige virke 
i verden alligevel ikke er fordi.
At miraklerne og Guds konkrete virke 

trods alt alligevel spiller en rolle for 
Borgen fremgår også, da Inger senere 
tilsyneladende efter hans bøn kommer 
gennem sin krise i barselssengen og 
Borgen udbryder: ”Det er som et rent 
Mirakel”. Dette følger lægen op med 
det provokerende spørgsmål: ”Hvad tror 
De nu, der har hjulpet mest her i Aften: 
Deres Bøn eller min Præstation?”. Hertil 
svarer Borgen: ”Vorherres Velsignelse, 
kære Doktor, fra min Bøn til Deres 
Præstation, den har visst hjulpet mest.”11 

Bandbul og Houen
Modstykket til Borgens vaklende håb 
om, at miraklernes tid måske alligevel 
ikke er fordi, bliver i Munks drama 
dels pastor Bandbul og dels amtslæge 
Houen, som på hver deres måde 
kategorisk hævder, at miraklernes tid er 
fordi. Munk har på munter vis i valget 
af disse lærde folks navne henvist til 
det klodsede i deres firkantede påstand. 
Det er ligeledes meget karakteristisk 
for Munk, at han lader den sindssyge 
Johannes udfordre pastor Bandbul med 
spørgsmålet om, hvordan en troens mand 
bærer sig ad med at afvise mirakler nu, 
men godtage at de fandt sted for 2000 
år siden12. Præsten svarer: ”Undere sker 
ikke. Gud bryder ikke sit givne Ord, 
sin Verdensorden, Naturlovene, sin 
Evighedsplan. Det siger ogsaa Skriften: 
Gud er ikke Forvirringens, men Ordenens 
Gud.”13 Dette synspunkt gentager 

11 Ibid. p.53
12 Ibid. p.19
13 Ibid. p.20
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Bandbul i 3. akt i samtalen med Houen: 
”Gud kunde selvfølgelig gøre Mirakler, 
men gør det ligesaa selvfølgelig ikke; 
og det takker vi for.”14 Houen udfordrer 
synspunktet med spørgsmålet om Kristi 
mirakler, hvortil Bandbul svarer: ”Ja, 
ved de store Knude- og Vendepunkter i 
Verdenshistorien stiller Sagen sig — kan 
Sagen stille sig noget anderledes.” Men 
nu er fysiske mirakler ifølge Bandbul 
både religiøst og etisk set udelukket, 
idet de ifølge ham ville være et brud 
på naturlovene. Dette synspunkt har 
helt åbenbare svagheder, hvilket Houen 
ikke er sen til at påpege: ”Nej, min 
gode Pastor Bandbul, der er aldrig her 
i Verden sket og vil heller aldrig ibidem 
ske noget, som ikke den tilstrækkeligt 
kyndige og sikre Opsporer vil kunne 
paapege en naturlig Aarsag til.”15 Houen 
har altså det rendyrkede scientistiske 
synspunkt, der indebærer, at alt har en 
naturlig årsag, og at det overnaturlige 
afskrives aldeles. Selv om Bandbul 
siger noget andet, har han i praksis den 
samme opfattelse. Det bliver helt klart 
i stykket afsluttende scene, hvor Inger 
mirakuløst opvækkes fra de døde, hvilket 
spontant mødes med følgende reaktion 
fra Bandbul: ”Jamen dette — det er jo 
fysisk umuligt. Det kan jo ikke ske”.16 
I det hele taget bliver vurderingen af 
Bandbul-figuren i Munks drama ganske 
hård. Lagt i den helbredte Johannes 
mund: ”Hykler, dig selv uafvidende, 
gaar du Satans Ærind i gudviet 
Dragt?”17 I sammenligning hermed er 
den Munk’ske dom mildere over Houen, 
som Munk lader sige: ”Selvfølgelig 
er jeg en Troens Mand; ellers var jeg 
en tarvelig Læge. Jeg har Tro til mig 
14 Ibid. p.53
15 Ibid. p.53
16 Ibid. p.65
17 Ibid., p.64

selv og min Videnskab og Tro paa de 
Mirakler, den har lært mig at gøre.”18 

Miraklets betydning
Borgen afviser i den principielle samtale 
både Bandbul og Houen med, at de 
glemmer (eller ikke forstår), ”at der 
er Aand og Evighed til”.19 Da underet 
sker i stykkets slutscene, er Bandbuls 
reaktion som nævnt, at miraklet er 
umuligt. Houen reagerer derimod med 
en påstand om, at dette må betyde, 
at ”Ligsynsmandsinstitutionen skal 
afskaffes”20 dvs. at Inger efter hans 
mening ikke kan have været død. 
Dermed illustrerer Munk klart, at 
miraklet altid vil kunne bortforklares 
af den, der ønsker det. Derimod kan 
Borgen selv glæde dig over fire undere: 
Først forlovelsen mellem Anne og 
Anders, der alligevel kan finde sted, 
fordi Peter Skrædder bliver medgørlig, 
så Johannes’s helbredelse, så Inger 
opvækkelse fra de døde og til sidst 
Mikkel, der kommer til tro. Munk lader 
det hele ende i denne livsbekræftende 
salut21:

”Johannes: … nu begynder Livet 
først for os. 
Mikkel: Aah, Inger! ja, Livet,  
 Livet. 
Borgen: Livet!”

Det skal nok være dem, der vil mene, 
at denne slutscene er overspændt og 
overdrevet. Her er det imidlertid vigtigt 
at huske den vægt, som Munk lægger 
på miraklets mulighed, og dermed 
den betydning, som det får for ham at 

18 Ibid., p.54
19 Ibid., p.53
20 Ibid., p.65.
21 Ibid., p.65
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Med hans egne ord: ”Troen på Gud er 
Troen paa Miraklet. Kun ved et Brud 
paa Naturlovene kan Gud komme i 
Forbindelse med et Menneske. At tro på 
Gud er at være midt i det vidunderlige, 
hvor ikke blot Guds Love virker, men 
ogsaa Guds Haand.”23 Det er vigtigt at 
understrege, at Kaj Munk med sin tale 
om brud på naturlovene ikke forsøger 
at lægge afstand til naturvidenskaben – 
tværtimod. Han siger: ”Den troende ved 
jo ogsaa om Lovene; han tror ydermere, 
at Gud har skrevet dem, og naar han 
grænseløst beundrer disse loves Visdom 
og Vælde, ærefrygter han altsaa Gud. 
Men den Gud, der har skrevet dem, 
staar saa tillige ogsaa over dem. Hvem 
ville forbyde Urmageren at røre ved den 
lange Viser med Fingeren.”24 Miraklet 
understreger altså, at Gud ikke bare har 
udformet og skrevet naturlovene, men 
at han også står over dem, således at han 
ikke er bundet af dem. Munk beretter, 
at en student engang sagde til filosofi-
professor Kroman, at han (studenten) 
nok kunne tro på Gud, men ikke på det 
med mirakler, hvortil Kroman skal have 
svaret: ”Hvad vil De så med ham - … alt 
det andet kan vi jo selv lave”.25

Miraklets tid: Kairos
Miraklet er altså det særlige – 
undtagelsen fra reglen. Miraklet er det, 
der frem for noget andet understreger, at 
Gud er altings herre. Det betyder jo også, 
at miraklet ikke kommer på menneskets 
bestilling. Borgen må indse, at han 
kommer til at vente på miraklet. Han 
havde som nævnt drømt om, hvordan 
Johannes ved sit virke og ord skulle 

23 Munk, Kaj: Himmel og Jord, Nyt Nordisk 
Forlag, Arnold Busck, 1942, p.31.
24 Ibid., p.29
25 Ibid., p.30

præsentere tanken om et mirakel, som 
bliver virkeligt. 
Året efter at Munk havde skrevet Ordet, 

skrev han et stykke om Georg Brandes 
og hans miljø, ”I Brændingen”. Også 
her understreges miraklernes centrale 
placering i den kristne tro. Det vises 
ikke mindst i dialogen med den troende 
pige, Marie:

JEAN JACQUES: For Søren, 
Marie, kan du ikke faa i dit 
Hoved, at naar Mirakler er en 
fysisk Umulighed, er det absurd 
at bede? 
MARIE: Naar der er En, for hvem 
alle Ting er mulige, kan der slet 
ikke være fysiske Umuligheder 
til. 
ULRICH: Det er Logik. 
JEAN JACQUES: Ja, se, der maa 
nu være en Aarsag til alle Ting. 
ULRICH: Postulat! Postulat! 
JEAN JACQUES: Ti dog stille! 
det er Alvor for os, dette her. 
MARIE: Saa kan der vel ogsaa 
være en Aarsag til Miraklerne.22 

Dette muntre ordskifte illustrerer, at 
miraklernes mulighed kan gøres til 
genstand for sædvanlig dagligdags 
debat, og at logikken ikke nødvendigvis 
er på mirakel-afvisningens side. 
Desuden kobles miraklernes mulighed 
til selve bønnens meningsfuldhed. 
Ifølge Munks kristendoms-forståelse 

er troen på miraklets mulighed 
helt afgørende. Uden den bliver 
forbindelsen mellem mennesket og 
Gud i bønnen heller ikke mulig. Og 
så giver kristendom ingen mening. 

22 Munk, Kaj, I Brændingen, Nyt Nordisk Forlag, 
Arnold Busck, Kjøbenhavn, 1929, 3.akts indled-
ning.
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blive anledning til en åndelig opvågnen. 
For sin ældste søn Mikkel havde han 
håbet og ønsket, at troen skulle blive 
vakt i ham og sagt ved sig selv: „Giv 
Tid, han vil forandre sig; han er jo saa 
ung endnu; den Dag vil komme ...”. 
Men det varede så længe, at han næsten 
havde opgivet: ”Men Aarene gik, og den 
kom ikke; for der sker ikke Mirakler nu 
om Dage.”26  Dog skete begge mirakler, 
men først i ”Guds Time”27 dvs. først i 
det øjeblik, som Gud har bestemt, dvs. 
det gunstige øjeblik, kairos. Munk 
understreger yderligere dette forhold 
ved at lade den sindssyge Johannes 
sige til dødsenglen, der netop har været 
hos Inger: ”Naar Troens Time kommer, 
bringer du hende tilbage.”28 Som Marc 
Auchet29 har understreget det i sin 
artikel om kairos-tanken som en nøgle 
til forståelse af Munks forfatterskab, 
kan det ud fra Munks opfattelse være 
nødvendigt at vente på underet, som 
i særlig forstand vil give mennesket 
mulighed for at finde sin bestemmelse, 
sit kald. Det understreges specielt 
stærkt i Munks prædiken, ”Oppebie”, 
Kr. Himmelfartsdag 1940, som betoner, 
at disciplene måtte lære at vente på det 
særlige øjeblik – pinsedag. ”Troens 
Time” og ”Guds Time” er udtryk for 
det samme, nemlig det særlig øjeblik, 
kairos, hvor Gud virker mirakuløst som 
svar på den troendes bøn. Munks pointe 
er altså, at miraklernes tid ikke er forbi, 
men at miraklerne heller ikke står under 
menneskets kontrol, men er underlagt 
Gud. Derfor er miraklets tid: kairos.
26 Kaj Munk: Kærlighed og andre Skuespil. Min-
deudgave. Nyt Nordisk Forlag 1948, p.25.
27 Ibid., p.26.
28 Ibid., p.56.
29 Marc Auchet: Kairos eller det gunstige øjeblik, 
et nøglebegreb i Kaj Munks livssyn og forfat-
terskab, Munkiana nr. 36, 2007, pp.10-31

To film om Kaj Munk

Af Børge Schmidt,
Danmarks Kirkelige Mediecenter

I forbindelse med fejringen af 100-året 
for Kaj Munk tog Danmarks Kirkelige 
Mediecenter fat på at producere to 
film om Kaj Munk og hans virke som 
præst, dramatiker og ikke mindst som 
engageret deltager i samfundsdebatten 
på den tid. 
De to programmer giver en række ek-

sempler i drama-dokumentarisk form 
på, hvorledes Kaj Munk udtrykte sig 
og handlede i forhold til samtidens 
opfattelse af ham.

I programmet OG ALT HANS VÆSEN 
er det på kalkmalerierne i Marie 
Magdalene kirken på Djursland, som 
danner rammen for både alvorlige og 
humoristiske kommentarer. Kaj Munk 
siger blandet andet: Det er en stor 
skade, at Satan er blevet afskaffet! Eller 
rettere: Det er slående beviser for hans 
geni, at han har fået afskaffet sig selv!
Fra prædikestolen i Vedersø kirke hører 
vi en række centrale citater fra Kaj 
Munks mange prædikener, og i et andet 
afsnit fortæller han om baggrunden for 
nogle af sine dramaer med bl.a. besøg 
på kirkegården og med klip fra teater og 
film. Hans Ravn Iversen giver en række 
kommentarer til vor tids syn på Kaj 
Munk som teolog. 
Programmet afsluttes med en 

rekonstruktion af Kaj Munks tale til 
menigheden i nytåret 1944.

Programmet I FORLISET BOR SEJREN 
handler om den tale, som Kaj Munk 
holdt på Ollerup Gymnastikhøjskole 
i juli 1940. Det er en rekonstruktion 



35

med masser af publikum, hvor vi hører 
og ser Caspar Koch som Kaj Munk 
på talerstolen. Ud fra misvisende 
referater af talen og senere fremkomne 
referater interviewes Per Stig Møller, 
H. H. Siegumfelt og Søren Mørch. 
Også journalisten fra Svendborg Avis 
giver sine kommentarer. De historiske 
baggrunde refereres med filmklip fra 
besættelsestiden. Det hele sammenfattes 
gennem rekonstruktioner af Kaj Munks 
reaktioner hjemme i præstegården og 
gennem et egentligt interview i de 
historiske omgivelser.

Bogen I FORLISET BOR SEJREN 
giver et signalement af og en række 
fakta om Danmark i tiden før og under 
Besættelsen. Gennem hele bogen er 
forskellige udtalelser og citater fra 
Kaj Munk sat i sammenhæng med de 
begivenheder, der udspandt sig i disse år, 
men også i forhold til det, der skete efter 
Anden Verdenskrig. Den forkætrede 
Ollerup-tale gengives dels ud fra tidens 
referater og dels i de referater, der er 
fremkommet siden.

(se mere på www.dkm.dk/?id=47,
hvor filmene og bogen kan købes)

Her er Caspar Koch – i skikkelse som Kaj Munk – placeret i kendte omgivelser i 
arbejdsværelset ”Stærekassen” på loftet i Vedersø Præstegård.

(Foto: Danmarks Kirkelige Mediecenter)
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