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Call for Papers 

KAJ MUNKS DRAMAER I LITTERÆR

OG RECEPTIONSHISTORISK BELYSNING

Seminar arrangeret af 
Kaj Munk Forskningcentret

og
Danskstudiet ved Aalborg Universitet

18.-19. september 2008

I sin anmeldelse af En Idealists 
nye opsætning ved Det kgl. Teater 
i 1996 skrev Jens Kistrup bl.a., at 
denne iscenesættelse indvarslede 
en “strømkæntring i synet på Kaj 
Munks sceniske muligheder”. Fire 
år tidligere havde Betty Nansen 
teatret haft stor succes med Ordet, 
og siden den gang har Kaj Munk 
oplevet et comeback, der ligner en 
delvis rehabilitering. Hans politiske 
holdninger giver stadig væk grund 
til polemiske ytringer, men som 
ventet blev flere regissører på ny 
opmærksom på hans betydning for 
dansk teater. Ordet er som bekendt 
blevet optaget i kulturministeriets 
kanon for scenekunst. Det er desuden 
blevet spillet på turné af Odense 
teater i 2007, Det kgl. Teater har det 

på sit repertoire i foråret 2008, og 
det vil også blive opført på fransk 
ved den renommerede Festival 
d’Avignon i løbet af sommeren. Det 
er altså svært at nægte, at Kaj Munks 
forfatterskab har genvundet en vis 
aktualitet. 
Seminaret skal først og fremmest 

dreje sig om hans dramaer. Underligt 
nok findes der til dags dato ingen 
omfattende analyse af Kaj Munks 
dramatik. Der bliver ofte fremhævet, 
at han fandt inspiration hos Schil-
ler, Shakespeare, Oehlenschläger, 
Ibsen, middelalderens mysteriespil, 
osv., men selv om hans kunst ikke 
kan reduceres til én formel, er det 
relevant at prøve at finde frem til 
nogle hovedtræk i hans teater. Har 
for eks. mammutstykket En Idealist 
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Kontakt arrangørerne:

Marc.Auchet@paris-sorbonne.fr og Anker Gemzøe: anker@hum.aau.dk 

Tilmelding som deltager med paper helst inden den 31. maj.

Tilmelding som almindelig deltager åbner mandag den 11. august på
Kaj Munk Forskningscentrets hjemmeside

www.kajmunk.hum.aau.dk

Seminaret er på dansk.

Andrea von Dosenrode
Kaj Munk Forskningscentret,  Aalborg Universitet,

Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø

ad@hum.aau.dk
tlf. 99 40 91 23

og flere af hans fremragende enaktere 
noget til fælles? Hvad er det som 
gjorde, at de bedste teaterregissører 
og anmeldere roste hans dramaer og 
de bedste skuespillere var glade for 
at kunne beklæde en rolle i disse, når 
de blev opført?
Ved siden af den dramaturgiske 

indfaldsvinkel er det også påkræ-
vet at betragte Kaj Munks for-
fatterskab i forhold til dets 
receptionshistorie. Har for eks. det 
allerede nævnte comeback noget 
at gøre med historieskrivningens 
mere nuancerede syn på 30’erne 
og besættelsestiden? Hvilken plads 
indtager han objektivt i dansk 
litteraturhistorie? Han nævnes ofte 
sammen med Kjeld Abel og Soya  som 
en af de dramatikere, der fornyede 

dansk teater i mellemkrigstiden, men 
hvad var det typiske ved disse tre? 
Hvordan kan man forklare, at han 
er en af de danske forfattere, som 
kritikerne har været mest uenige om 
og mest usikre over for?
Den her skitserede ramme er kun 

ment som en indbydelse til videre 
refleksioner, i håb om at mange vil 
føle sig tiltrukket af seminarets emne. 
Vi satser på et todages arrangement 
med plenum- og workshop-oplæg. 
Vi har allerede fået tilsagn fra erfarne 
danske og udenlandske forskere. 
Studerende er også meget velkomne 
til at deltage aktivt. En udgivelse i 
bogform er planlagt. I den anledning 
vil vi gerne invitere skuespillere og/
eller regissører, som kan give nogle 
smagsprøver på Kaj Munks kunst. 
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Et Maanesyn

Af Kaj Munk

Den første Frostaften i Vinter var der 
Maane. Aah, det var dog et ganske 
mærkeligt Vejr. Det satte ind med en 
Kulde, saa Græsset i Gaarden i løbet af 
en halv Time var knirkende hvidt. Det 
var ikke til at tro andet end at den tidlige 
og haarde Vinter, som de Vejrkyndige 
Amatører havde spaaet os af alskens 
Tegn, Skyernes Indvolde og Fuglenes 
Flugt, nu satte ind. Men saa man op paa 
Himlen, virkede den slet ikke kold. De 
blaa guldrandede Skyer, der bredte sig 
under Maanens muntert tittende Ansigt, 
fortalte intet om Sne. Og næste Morgen 
havde vi da ogsaa Forklaringen: da 
regnede det efter Noder.
Inde fra Havestuen havde vi den Aften 

et uforglemmeligt Syn. Takket være 
Skyerne under Maanen, som lagde det 
meste af Søen i Mørke, og saa en lang 
Gren af et gammelt Egetræ et lille 
Stykke fra Vinduet, som skar Billedet 
af fra oven som efter en Lineal, fik 
vi et Maleri dernede af de hoppende 
glitrende vande, et gaadefuldt Stykke 
lysende Liv, indrammet af gaadefuldt 
Mørke. Til at begynde med var det et 
Skue saa lystigt som af Smaabørns Leg. 
Maanen kiggede huldsaglig ned til alle 
sine smaa glade leende ilende Bølger, 
der ikke kom ud af Stedet. Lækatten 
med Rim i Vinterpelsen kan ikke funkle 
fornemmere. Det maatte vel være smaa 
Hermelinklædte Prinsesser, der legede 
Tagfat dernede. Havkatten holdt Hofbal 
i Aften, Børnegilde, og havde lejet et 
Ferskvand til frydefuld Forandring for 
de smaa. Og det var da aabenbart, at han 
havde Succes og blev paaskønnet; kunde 
vi ikke høre deres klingre Latter helt 

herind? Nu tog de hinanden i Hænderne 
og hoppede rundt i et Virvar og lo til 
hinanden. Gud give, man var om saa 
blot en Aborre og kunde være med!
Men saa tog jeg Kikkerten og satte den 

for Øjnene for nøjagtig at lure dem af. 
Oh, havde jeg ladet være! For nu saa jeg 
jo, hvad det virkeligt var, der foregik 
dernede: midt i en Verden af Mørke 
søgte i en Stribe af Lys et fortvivlet 
Kaos at kæmpe sig til Form. Bestandig 
rejste disse Kroppe sig af Dybet, men 
sank afmægtige tilbage igen og var 
forsvundet, og nye rejste sig, tumlende 
imod hinanden, faldt over sig selv og 
jævnedes ud. Der var en Stræben, en 
Trængsel, en Kæmpen, og ingenting 
kom der ud af det, et blindt haabløst Spil 
af Liv, der ikke var Liv, en Krympen 
sig og Sitren, og over det hele et Blik, 
ikke koldt, ikke grumt, men følelsesløst, 
udeltagende: lad dem tumle, som de 
maa, i al Evighed!
Jeg har tænkt længe over, hvad jeg saa 

den Aften? Det første? Det sidste? Ingen 
af Delene? Visst er det, at da Himlen 
næste Morgen sendte sine Regnstrømme 
ned, var der intet af Nattens Syn over 
Søen tilbage.
(teksten er indskrevet efter det 
udaterede manuskript, findes i Kaj 
Munk Forskningscentrets arkiv under 
id. 28.08.02, se www.munkiana.dk)

Når poeten tager
kikkerten for øjet

Af Jesper Valeur Mogensen

I mit arbejde med registreringen af Kaj 
Munk Forskningscentrets arkiv er jeg 
ofte stødt på overraskende, besynderlige 
og ja, direkte utrolige ting fra Kaj Munks 
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hånd – eller skulle man sige hjerne, for 
det er tættere på, hvad jeg vil fortælle 
lidt om her: digterens synsoplevelse af 
måneskin. Munk-kendere vil vide, at 
Munk sandsynligvis har siddet en aften 
i sin havestue på Vedersø Præstegård 
og kigget ud over søen og plup, så er 
med ét idéen til denne lille prosa-perle 
af naturpoetisk-skabelsesmystifistisk 
tilsnit dryppet ned i digterens hjerne. 
Munks naturpoesi ses stedvist i lyrik-
ken, men slet ikke i skuespillene og 
kun sporadisk i jagtfortællingerne – så 
Munks Et Maanesyn – som her vises for 
første gang er vitterligt også et særsyn.
Iagttageren i fortællingen ser altså 

noget en aften i måneskinnets spil på 
søen og får først én række associationer, 
hvorefter han griber kikkerten for at 
tjekke efter – og blot får en anden, 
helt anderledes associationsrække, der 
afgjort ikke efterlader ham meget klogere 
på sagen. Det mystiske er i kikkertens 
granskende, forklaringssøgende blik 
blevet forvandlet til noget mindst 
lige så mystisk eller uforklarligt – fra 
hermelinklædte prinsesser og legende 
børn under en mild faderlignende månes 
lys til et fortvivlet kaos, der søger at 
kæmpe sig til en form.
Hvad hændte? Hvad så manden 

den aften? Iagttagerens tvesyn eller 
tvivl om hændelsen bliver, som i 
skuespillet Ordet til et åbent spørgsmål 
henvendt til læseren. I Et Maanesyn får 
dobbeltheden dog et øje mere og bliver 
selvreflekterende mht. digterens og 
poesiens funktion: Hvad sker der, når 
digteren sætter kikkerten for fantasien 
og det verdensfjerne øje? Ja, så opstår 
noget endnu mere verdensfjernt, som 
ikke kan give mening eller sammenhæng 
– det barnlige eller eventyrlige 
forvandles, men forklares ikke af det 

voksne menneskes og det moderne 
livs krav om forklaring, videnskab og 
bevis. Hvis vi ikke ser på verden med 
barnets og fantasiens øjne en gang 
imellem, ja, så er det gådefulde kun 
gådefuldt og kaotisk – ikke eventyrligt 
og glædebringende. Men det er jo bare 
min læsning af teksten – smid I hellere 
den kikkert væk og lav Jeres egen!

Pilatus på Sorø Akademi

Af Jørgen Albretsen

Et af Kaj Munks mest berømte dramaer 
er Pilatus, som også omtales i Mogens 
Pahuus’ artikel. Munk skrev Pilatus i 
1917, mens hans gik på Katedralskolen 
i Nykøbing Falster. Pilatus blev først 
udgivet i 1937, hvor Kaj Munk udgav 
det i et privat tryk under pseudonymet 
Harald Cajus.
Forsideillustrationen i dette nummer 

af Munkiana stammer fra opførelsen af 
Pilatus på Sorø Akademi, formentlig 
søndag den 9. februar 1941. Billedet 
findes i Kaj Munk Forskningscentrets 
arkiv. Sammen med dette foto ligger 
andre fotos fra forestillingen samt et 
brev fra Erling Pihlkjær til Kaj Munk, 
dateret onsdag den 12. februar 1941. 
Kaj Munk var inviteret til Sorø men 
kom ikke. Pihlkjær var lærer på Sorø 
Akademi og har sikkert taget billederne. 
På Kaj Munk Selskabets hjemmeside 
www.munkiana.dk findes links til 
billederne og relateret materiale.
I Siegumfeldts arkiv findes opførelsen 

omtalt i et udklip fra Sorø Amtstidende 
Slagelse tirsdag den 18. februar 1941. 
Her nævnes, at rollen som Pilatus blev 
spillet af J. Heller, som efterfølgende 
modtog et signeret eksemplar af Pilatus 
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fra Kaj Munk med indskriften: “Til 
den af Pilati Urpremiere i Sorøs unge 
Skuespillere med mest Sind i”.
Den officielle urpremiere på Pilatus 

fandt sted fredag den 4. juli 1941, da 
Pilatus blev opført som friluftsspil 
på Bispetorvet i Århus, arrangeret af 
Århus Teater og Århus Turistforening, 
instruktion Miskow Makwarth. Anled-
ningen var byen Århus’ 500 års 
jubilæum.

Kaj Munk: Ordet 

Anmeldelse af opførelse på
Det kgl. Teater, Det nye Skuespilhus

Af Carl P. Behrens

Med stor forventning drager man af sted 
til det nye Skuespilhus på Kvæsthusbroen 
ved Københavns havnefront for at 
opleve Kaj Munks nationaldrama Ordet 
i den helt nye opførelse på nationens 
helt nye scene. 
Heldigvis har Kaj Munks drama 

indre styrke til overleve den næsten 
100-årige transplantation fra de 
lollandske barndomsoplevelser med 
døden og livet som agenter til de første 
års drama i Vedersø Præstegård som 
ugift enepræst i det vestjyske miljø. 
Unægtelige er der et kæmpespring til 
den gigantiske nationalscene med en 
absolut minimalistisk scenografi. Man 
får næsten associationer til professor 
Marc Auchets omtale af Kaj Munk-
fobien: “horror vacui” – frygten for 
det tomme rum! Bortset fra én stol i et 
hjørne af den gigantiske scene mangler 
man miljøtegnende elementer. En 
formildende omstændighed er det, at 
instruktøren har villet smide klitterne 

og duften af “bøh-land” ud for derved at 
løfte Kaj Munks drama op på et tidløst 
plan ind i det 21. århundrede. Ikke 
desto mindre virker de få skuespillere 
på den store scene alligevel som små 
skakbrikker, der flyttes fra den ene ende 
af brættet til den anden – og selv Inger 
virker for lille både som personage og 
som skuespiller. Rent fysisk fylder hun 
for lidt – selv maven. Man kan jo dårligt 
se, at hun er gravid i niende måned!
Selve teatersalen er fantastisk i 

sin smukke fremtoning med rene 
naturprodukter og dæmpet belysning. 
Publikum forsvinder og al opmærk-
somhed rettes mod scenen, hvor man har 
udnyttet alle tekniske muligheder. Den 
specielle optakt med power-point på det 
gigantiske “lærred” af gennemsigtigt 
netværk præsenterer alle skuespillere 
ved navns nævnelse – og til sidst kører 
skriften på væggen, som danner O-R-D-
E-T, hvor “T”´et afsluttes som et kors. 
Man får uvilkårligt associationer til 
Carl Th. Dreyers filmatisering, hvilket 
understreges af de filmklip, som man 
undervejs ser på samme lærred med 
scener fra høsten på landet i 50´erne – 
og med den finurlige kærlighedsscene 
mellem Peter Skrædders Anne og 
Anders fra Borgensgård, hvor de ude 
i køkkenet - bag moderens ryg - fletter 
fingre!
Oplivende er det første møde med pastor 

Bandbul. Han er som sprunget ud af  
30´ernes præstegård i Vedersø i skikkelse 
af Kaj Munk himself! I opførelsen var 
man teksttro mod originalteksten – og 
man kunne i sit stille sind følge med 
fra replik til replik – specielt hen mod 
slutningen af stykket.
Mikkel Borgen spillede rollen fint som 

den grundtvigske storbonde, der ikke 
ville lade sig kue af missionens styrke 
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på stedet. Men Peter Skrædder var 
absolut en toppræstation med mange 
finurlige replikker, hvor latteren skyl-
lede op mod scenen. Ikke alle kunne 
høre lige godt – men jeg havde for første 
gang sat teleslyngen til i teateret på mit 
nyanskaffede høreapparat. Det virkede 
med tydelig gengivelse af hver eneste 
replik!
Til trods for den minimalistiske 

scenografi, virkede sceneskiftet fra 
Borgensgård til missionsmødet hos 
Peter Skrædder meget fint. Vi fik en 
ægte missionsprædiken leveret ud over 
Kvæsthusbroens rustikke brædder. Kun 
måtte Mikkel Borgen ikke være med, 
men måtte pænt vente på scenens eneste 
stol til mødet var forbi!
Scenen svandt ind til almindelig 

størrelse, når stykkets brillante lillepige, 
Maren, hinkende og hoppende i spontan 
livsglæde bevæger sig hen over scenens 
skrå brædder. Ikke alle hendes  replikker 
sad fast på hukommelsens lystavle, 
hvorfor suffløsens røst ind imellem lod 
sig høre helt op i parterres 3. række! Men 
Marens livsvise og finurlige replikker 
gik klart igennem som et opmuntrende 
element med masser af vitaminer til den 
ellers mangelfulde scenografi.
Det, som skulle være stykkets absolut 

dramatiske højdepunkt, blev efter min 
mening lidt af en fuser. For første gang 
i dansk scenekunst oplevede man en 
dødeopvækkelse, hvor kisten havde 
indbygget “katapult”! Johannes´ ord 
med guddommelig kraft var knap 
udtalt, før Inger på “0-komma-niks” 
er ude af kisten og går alene rundt i 
lysende skikkelse på scenen. Hvor 
er Mikkel Borgens fortryllelse og 
hjertelige hengivenhed henne? Både 
præstens og lægens replikker om 
ligsynsmandsinstitutionens afskaffelse, 

forsvinder i det “surprise party”, som 
mangler den sjæl og nerve, som Kaj 
Munk gav det i sin historiske “Sitz im 
Leben”. Man spørger i virkeligheden 
sig selv, om Inger virkelig var død? Da 
Mikkel Borgen vel den eneste gang er i 
nærkontakt med Inger, løfter han i sin 
fortvivlelse den  døde krop op fra kisten 
med replikken: “Jeg elskede jo også 
hendes legeme!” Men her løfter han i 
virkeligheden kun en “slaskedukke”! 
Er der i det kgl. Teaters opførelse 
overhovedet tale om “et lig” med “rigor 
et livores”: dødsstivhed og dødspletter?
Når man i december ’07 har haft 

mulighed for at se Odense Teaters 
opførelse på provinstournéen, så savner 
man unægtelig nogle af de kunstneriske 
effekter, som de her formåede at give 
Ordet – ikke mindst til Johannes som en af  
hovedpersonerne. I Odense fremtræder 
han virkelig som en “messiansk” 
skikkelse med et guddommeligt 
budskab. Her optræde han som en 
excentrisk personage, hvor han sniger 
sig langs væggene med “bindet om sin 
hånd”. Ja, der træder blod frem på det 
hvide gazebind på hænder og fødder på 
grund af stigmatisering. Mon Kaj Munk 
havde den detalje i tankerne? 

Dødeopvækkelsen i Ordet, 
teologisk betragtet

Af Ricardt Riis

Lad mig tage tyren ved hornene med 
det samme: Jeg beklager at måtte sige 
det, men ifølge min teologi er det, 
Munk foretager sig med Ordet teologisk 
set ganske uholdbart. Og jeg vil i det 
følgende da også prøve at vise, at ikke 
engang Munk selv formår at forsvare 
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det på teologisk forsvarlig måde; med 
andre ord: det er teologisk uforsvarligt.
Men lad mig allerede her i begyndelsen, 

for ikke at koble alle Munk-fans af i 
starten, ile med at hævde, at dette så 
sandelig ikke betyder, at alt, hvad Munk 
foretager sig, er teologisk uforsvarligt. 
Der er masser af “teologisk guf” at 
hente i Munks dramaer, og jeg skal til 
sidst give et par eksempler på det. Men 
at opvækkelsen i Ordet er teologisk 
forsvarlig? Nej.
Man kan angribe Ordets teologi ad 

forskellige veje. Jeg vil gøre det ud fra 
tre forhold: 

1. Først ud fra en tanke, Munk selv 
nævner i sine artikler, hvor han opstiller 
et falsk enten-eller: enten en tro på, at 
alt er låst fast i naturloves jernhårde 
greb (determinismen) eller en tro på det 
under, som Ordet fortæller om. I artiklen 
“Om Miraklet” fra Jyllands-Posten den 
11-9 1932, genoptrykt i “Himmel og 
Jord” og i “En Digters Vej”, side 61ff, 
hedder det: “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 og staar bag 
dem, staar saa ogsaa tillige over dem. 
Hvem vilde forbyde Urmageren at røre 
ved den lange Viser med Fingeren?” 
Svaret på det stillede spørgsmål er: 

Det vil deterministen. Men vi må 
naturligvis som kristne føje til, at 
det forbud vil vi aldeles ikke rette os 
efter. Indrømmer vi deterministen hans 
forbud mod Guds “pilfingeri”, så gør vi 
bønnen meningsløs, så fratager vi Gud 
mulighed for nogensinde at gribe ind. 
Derfor vil vi som kristne fastholde, at vi 
ganske vist bruger determinismen som 

videnskabelig metode, for den har vist 
sig utrolig givende, men vi afviser den 
som verdensforklaring, for på det punkt 
viser den sig utrolig ødelæggende. 
Så jeg giver Kaj Munk ret i det, han 

skriver i “Om Miraklet” (bortset fra, at 
det vist er en fejl på forhånd at antage, 
at verden er mekanisk): “Jesus lærte 
sin Menighed at bede. Ja, at bede om 
hvadsomhelst i hans Navn. Hver eneste 
Bøn, om det saa blot er Bøn om at 
slippe for Betændelse ved sin Ligtorn, 
forudsætter Tro paa Miraklet. Der gaar 
akkurat lige saa meget i Stykker i den 
mekaniske Verden, om Gud skal slaa Hul 
paa din Tandbyld, som om han opvakte 
dit lille døde Barn i Graven”. Men jeg 
lægger også mærke til, at nu begynder 
Munk at snyde med begreberne. Der er 
jo den indlysende forskel på tandbylder 
og gravlagte børn, at mens vor erfaring 
siger os, at det første fænomen kommer 
og går over –  vi beder blot om, at det 
snart må gå over for vort vedkommende 
– så siger samme erfaringen os det 
modsatte om gravlagte børn: de bliver 
i deres grave. Tandbylder er reversible, 
døden er irreversibel, hvad enten verden 
nu i sin grund er mekanisk eller ej. Og 
vil vi tale om Gud i forbindelse med 
disse fænomener – og vi skulle da være 
dårlige teologer, om vi lod være – så må 
det hedde: “det er Guds vilje, at du har 
fået tandpine, men du kan bede om at 
blive fri”; og: “det er Guds vilje nu, hvor 
dit barn, din hustru, din far eller mor er 
død, at du skal leve dit liv uden ham 
eller hende”. At sidestille den reversible 
tandbyld med den irreversible død er at 
indføre lusk i argumentationen.
Og det gør han alle de steder, hvor 

han prøver at forsvare det uforsvarlige: 
at et menneske kan opvække et andet 
menneske fra de døde.
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Peter Øhrstrøm har i sin artikel i 
Munkiana 07-37 brugt den samme 
sammenblanding: “Borgen selv kan 
glæde sig over fire undere: Først 
forlovelsen mellem Anne og Anders, 
der alligevel kan finde sted, fordi Peter 
Skrædder bliver medgørlig, så Johannes’ 
helbredelse, så Ingers opvækkelse fra de 
døde og til sidst Mikkel, der kommer til 
tro” (side 32). Sandt nok, at Johannes 
opvækker Inger, kræver, at Gud slår 
meget i stykker i den mekaniske verden, 
og hævder man, at de tre andre undere 
er undere af samme art – og det er de jo, 
alene fordi de er undere – så bliver det 
yderligere klart, at Gud slår i stykker i 
den mekaniske verden, ja, det bliver for 
mig at se klart, at denne verden er Guds 
verden, og ikke en mekanisk urmagers 
verden.
Men altså, der er forskel på undere. Og 

dette, at vi må indrømme muligheden 
af de tre usynlige undere, betyder på 
ingen måde, at vi er tvunget til også 
at indrømme muligheden af det både 
synlige og spektakulære under, at et 
menneske kalder en død til live. Vi kan 
godt tro på verden som Guds verden, 
det vil sige, som en underfuld verden, 
og samtidig fastholde, at Gud lader de 
døde blive i deres grave.
Eller, med Munks egne ord: vi kan 

godt tro på Ingers vis, når hun i Ordet 
siger: “Jeg tror, at der sker mange smaa 
Mirakler rundt om i det stille ogsaa i vor 
Tid, og Vorherre hører Folks Bøn; men 
han gør det saadan mere i det skjulte 
for at slippe for megen unyttig Ballade” 
(Mindeudgaven, Kærlighed, side 14), 
og samtidig afvise enhver form for tro 
på Johannes’ vis, når han siger: “dog 
ligger Guds Jord i Elendighed, fordi 
der imellem de troende ikke er een, 
der tror” (smstds, side 65), hvor han 

jo forudsætter, at den eneste tro, der 
er tro, er hans tro, altså troen på, at vi 
mennesker kan opvække døde. Vi må 
hævde, at det enten-eller, som Munk 
stiller op for os: at enten tror vi, at 
verden er deterministisk, eller også tror 
vi på Ordets dødeopvækkelse, er falsk. 

2. For det andet vil jeg angribe Ordets 
teologi ud fra dets trosforestilling. Jeg 
vil hævde, at Munk “led af” en pietistisk 
trosforestilling, eller i hvert fald her i 
Ordet lod denne forestilling få overvægt. 
Og denne forestilling sætter Gud fra 
bestillingen. 
Hvordan dog det?
Ja, lad mig nævne et andet tilfælde først. 

Man var i middelalderen enige om, at 
paven havde magt over skærsilden. Det 
kendte diktum, at “når pengene i kisten 
klinger, straks sjælen ud af skærsilden 
springer”, var ikke noget, der blev 
sagt for at gøre nar af papisterne, det 
var noget, de hævdede i ramme alvor. 
Luthers modstander, Sylvester Prierias, 
pavens hofteolog, forsvarer sagen i 
sit angreb på Luthers 95 teser (Luther 
havde nævnt sætningen i tese 27). 
Nogle teologer mente, at pavens magt 
over skærsilden ligefrem skulle forstås 
sådan, at hans jurisdiktion også gjaldt 
skærsilden, han kunne befri sjælene i 
skærsilden “per modum auctoritatis”, 
som man sagde. Men som regel føjede 
man til, at havde paven ikke denne 
myndighed, så kunne han alligevel 
befri sjælene i skærsilden, nemlig “per 
modum suffragii”, gennem forbønnens 
metode. Og derfor kunne man rolig sige, 
at så snart pengene faldt ned i kisten, fløj 
sjælen op af skærsilden.
Luther indvendte imod disse tanker, 

at “Det er ikke forbønnen, men dette, 
at forbønnen bliver hørt og modtaget, 
der befrier. Altså, de befries ikke, fordi 
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kirken beder, men fordi Gud handler”. 
Det er efter min mening værd at få 
dette med. Ellers gør man Gud til et 
gummistempel under pavens bøn. 
Eller, lidt mere frækt udtrykt, gennem 
tanken om sjælen, der med det samme 
springer op af skærsilden, når pengene 
modtages, har man forvandlet Gud til 
pavens bydreng. 
Noget af det samme foretager pietisterne 

sig med tanken om helbredelse ved bøn. 
Når man forestiller sig, – og oven i 
købet mener man jo, at det er en meget 
from tanke – at hvis blot et menneske 
tror og beder i tro, så vil helbredelsen 
finde sted, så er Gud på samme måde 
sat fra bestillingen. Det afgørende er 
mennesket og dets trosintensitet. 
Og Munk deler en række steder disse 

forestillinger. I skuespillet “Alverdens 
Urostifterne” gør han det f. eks. Skue-
spillet slutter med at fortælle om 
begivenhederne i Apg 12,1_17, hvor 
Peter af en engel føres ud af fængslet. 
Men Munk har ændret historien. I 
Apostlenes Gerninger er der tale om en 
fortælling, der trods de overnaturlige 
træk dog fastholder Gud som den 
agerende. Hos Munk bliver det til, at det, 
der medfører underet, er, at de øvrige 
apostle beder heftigt og indtrængende, 
anført af Paulus. Endda beder de, så 
bønnen slår over i tungetale. De bliver 
mere og mere henrykkede i ånden. Og 
for Munk synes der ikke at være tvivl 
om, at det er denne intense bøn, denne 
åndelige henrykkelse, der medfører 
underet. Paulus beder i en pause i 
tungetalen om, at Gud vil lade sin engel 
“løse, vække, bryde lænker”. Og så 
ser vi det ske: En engel vækker Peter i 
fængslet og fører ham ud.
Og det er altså det særegne hos Munk: 

underet, at Peter går ud af fængslet, sker 

i kraft af disciplenes intense tro, men 
dette særegne er ukendt for Lukas. Hos 
Munk bliver det tydeliggjort derved, at 
Paulus, inden bønsseancen begynder, 
beder Peters hustru Susanna om at 
forlade apostlene. Han ønsker øjensynlig 
ikke, at hun med sin tvivl, som hun har 
givet udtryk for kort forinden, skal 
undergrave bønnens virkning. 
At Lukas ikke mener, det forholder sig 

sådan, fremgår af den videre fortælling. 
Her hedder det nemlig, at Peter opsøgte 
apostlene, men pigen, der lukkede op 
og genkendte ham på stemmen, blev 
så glad, at hun glemte at åbne døren. I 
stedet løb hun ind til de andre apostle, 
og den arme Peter måtte så stå udenfor i 
mørket, mens de vantro apostle skældte 
pigen ud for at være vanvittig. Og kun 
det, at Peter blev ved med at banke på, 
fik dem til at lukke op for ham. (Apg 
12,14-16). 
Men altså: Gud er hos Munk forvandlet 

til et gummistempel; når troen er 
tilstrækkelig intens, har han bare at lade 
underet ske. Hvad han så også lydig gør. 
Hos Munk, men ikke hos Lukas.
Det samme kan ses i Ordet. Mest 

naturligvis hos Johannes, det er hans 
trosbegreb, der bærer hele stykket. Men 
også hos gamle Mikkel Borgen. Når 
Borgen kan sige: “Skylden er ikke Guds, 
Inger, men min, vor, Menneskenes. Der 
laa jeg og bad for mit dyreste i Verden, 
og jeg er fuldt og fast sikker paa, at 
havde jeg kunnet bede med Tro, var 
det sket”, så lyder det jo utrolig fromt, 
at skylden ikke er Guds, men hans 
egen, men netop i denne yderst fromme 
overvejelse sættes Gud fra bestillingen: 
det er mennesket, der med sin tro eller 
mangel på tro er herre over helbredelse 
og ikke-helbredelse. Og ærlig talt, jeg 
foretrækker ateisternes direkte måde at 
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sætte Gud fra bestillingen på fremfor 
pietisternes indirekte. Det første véd 
man da, hvad er. Men det andet? Ja, 
pietisterne vil sandelig tale om Gud, 
om hans magt og hans indflydelse og alt 
muligt andet fromt. Men jeg kan ikke 
lide, at de alligevel ikke vil lade det 
gælde, men lusker sig til at fratage ham 
hans magt derved, at de lader den være 
underlagt menneskets tro eller mangel 
på samme.
For taler vi teologisk, så kan Borgen 

sige, hvad han vil, være så from, han 
overhovedet kan komme af sted med at 
være, når Johannes bliver vanvittig, er 
skylden Guds. Gud, den almægtige, han 
skulle være afskåret fra at handle, fordi 
Borgen ikke har tro nok? Vås. Og i stedet 
for den slags from gudsbespottelse, 
skulle Borgen tage på sig den skæbne, 
Gud giver ham: at han får en vanvittig 
søn. Og altså, det er Gud, der giver ham 
den skæbne.
Op imod Borgens fromme, overspændte 

tro vil jeg sætte Ingers jævne og 
ligefremme tro, både den, der kommer 
til udtryk i hendes bøn om hjælp i det 
forehavende, hun har: at fortælle den 
gamle om de unges forlovelse, og den, 
der viser sig i hendes bemærkning 
i samtalen med Borgen: Gud gør 
mange undere, men lader dem være 
usynlige for at undgå ballade, og i den 
bemærkning, hun kommer med som 
svar på ovenstående udbrud af Borgen: 
“Skulde Vorherre ikke nok kunne 
gøre det alligevel, Bedstefar? Skulde 
Vorherre ikke nok være mægtigere end 
et Menneskes Tvivl?” (s. 13). 
Vi véd alle, at det er sandt, hvad hun 

her siger: Gud er mægtigere end et 
menneskes tvivl. Og alligevel får den 
trosforståelse ikke lov at slå igennem i 
stykkets handling. Stykket har fra første 

færd været tænkt som en underberetning, 
og alle andre trosopfattelser skydes 
derfor til side til fordel for Johannes’. 

3. Endelig vil jeg nævne den 
indvending imod dødeopvækkelsen 
og trosbegrebet, som spørger: “Bliver 
folk ikke pænt i deres kister derovre i 
Vedersø? Forsøger Munk sig selv med 
det, han lader Johannes forsøge sig 
med?” Munk tager indvendingen op 
i sit svar til frimenighedspræst Karl 
Nielsen, som dog ikke havde formuleret 
indvendingen særlig præcist. Det gør 
derimod raskvæk Kaj Munk: “Den 
Kaj Munkske Tro kan alligevel ikke 
præstere Mirakler”, skriver De, og jeg 
spørger Dem om, hvor i Alverden ved 
De det fra? Fordi Folk dør i Vedersø. 
Hvad rager det Sagen? Hvor vover De, 
hvor tillader De Dem at blande min 
Person ind i dette Spørgsmaal?” (J-P, 
28-10 32). Chr. Reventlow er inde på 
noget lignende og får en ligeså fnysende 
afvisning (Rev, side 11). Men ærlig 
talt, mig forekommer indvendingen, al 
Munks fnysen til trods, relevant.
Noget af det store og givende ved 

Kaj Munk er efter min mening, at han 
genopliver den kristne martyrtanke, 
den, uden hvilken kristendommen 
bliver ligegyldig. Han genopliver ikke 
blot tanken i teorien, men lader sine 
handlinger følge trop, også når han 
risikerer noget ved det. 
Hvorfor kan han så ikke tåle, at man 

spørger til, hvordan han i praksis lader sin 
tro, hvis den er identisk med Johannes’ 
tro, folde sig ud? Han er selv inde på 
noget af det samme, når han citerer en 
nøgtern gårdmandsenke for at sige: “Nej, 
hans Stadsklæder skal hænge parat, for 
En ved dog aldrig, om han ikke skulde 
komme en Paaskemorgen.” Denne 
såkaldt nøgterne tro, gårdmandsenken 
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har, som vist er opfundet til lejligheden 
af Munk, er noget aldrig før set, noget 
helt enestående, ja, noget, der er lige 
så enestående som Johannes’ tro. Men 
begge former for tro giver sig dog udslag 
i handling: stadsklæderne hænger parat, 
og Johannes opvækker den døde. Og har 
derfor Munk Johannes’ tro, eller betragter 
han denne tro som sit ideal, undrer det 
ikke så lidt, at den ikke tilsvarende giver 
sig udslag i handling, måske ikke just i 
en dødeopvækkelse, men så i en bøn om, 
at Gud vil gennemføre en opvækkelse, 
en bøn om, at det skete må gøres usket. 
Men den slags har vi ingen vidnesbyrd 
om hos Munk. 

Munk skriver skuespil på den måde, at 
han lader sig gribe af sin inspiration og 
lader sig drive nøjagtig derhen, hvor 
den fører ham. Først bagefter kommer 
det gustne overlæg. Det må siges at 
være en yderst givtig måde at skrive 
på. Blot må man tage det med, at af og 
til er det, der kommer ud af det, noget 
forfærdeligt vrøvl. Dødeopvækkelsen i 
Ordet er noget sådant vrøvl. Teologisk 
vrøvl og vist også litterært vrøvl. Men 
man “risikerer” også, at der kommer 
noget virkelig vedkommende ud af det, 
noget øjenåbnende, noget indlysende 
rigtigt, noget genialt. Det skal jeg nu til 
slut give et par eksempler på:
Jeg har valgt to eksempler på Ordets 

virkemåde, det ene et eksempel, hvor 
Ordet virker overraskende og pludseligt, 
som når der går et lys op for én, det andet 
et eksempel, hvor Ordet virker snigende 
og skjult.
Det første eksempel er fra Alverdens- 

Urostifterne. Midt i stykket, hvor Paulus 
er blevet omvendt udenfor Damaskus 
og opsøger de andre apostle, siger han: 
“Jeg er Farisæer, og jeg staar her foran 

jer __ I er Fiskere og ulærde Mænd __ 
Galilæere __ og dog har jeg søgt jer og 
bøjet mig for jer og tilbudt jer Haand. 
Svarer I mig med et Spark, nuvel, saa 
__ jeg tigger ikke __ saa rejser jeg ud 
over Verden med min egen Jesus, ham, 
som jeg har set. Jeg skal konkurrere jer 
sønder og sammen. Jeg skal starte en 
Bevægelse, som jeres er Vand overfor. 
(Der galer en Hane i nærmeste Hus. 
Paulus hører det, han ser paa Peter, 
og Peter ser paa Paulus. Paulus smiler 
spottende. Men Peter bliver ved med 
at se paa Paulus. Da kaster denne sig 
ned og griber Peters Haand.) Peter, 
tilgiv mig. Denne Gang var det mig, den 
galede for. Dette Helvedes Hovmod i 
mig __ jeg bliver det aldrig kvit. Saulus 
bliver aldrig til Paulus”. 
Her sker underet: Saulus bliver til 

Paulus. Det er sandt, det sker ikke på 
irreversibel måde. Ordet må lyde igen 
og igen. Men Ordet, her i form af et 
hanegal med alt, hvad det indebærer, 
har så utrolige kræfter i sig, at det kan 
få en hovmodig farisæer, som tror, han 
er Jesus-troende, til at se sig selv i alt 
sit hovmod, se sig selv, så han græder 
over det og beder om tilgivelse. Det er 
utroligt. Det er et under. Og dog går 
det hele naturligt for sig. Naturligt, 
forstået på den måde, at vi alle kan 
forstå det, fordi vi selv har oplevet 
noget tilsvarende. Men naturligvis ikke 
naturligt, forstået som en eller anden 
mekanik i en mekanisk verden.
Det andet eksempel er fra den sidste 

scene i En Idealist. Den scene er så fuld 
af “teologisk guf”, at jeg her kun kan 
fremdrage én ting: Det er den replik, 
Herodes kommer med, efter at Maria er 
gået: “ __ han var i min Magt, og jeg 
dræbte ham ikke __ for jeg kunde det 
ikke __ o, bundløse Rædsel: jeg kunde 
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det ikke __ selv mit Hjerte har hyldet 
ham__ ”. 
Det er den måde, de gode gerninger 

finder sted på: Gud ændrer vort hjerte, 
så vi af os selv gør, hvad vi skal; vort 
hjerte forvandles, og så kan vi ikke gøre 
det onde, vi før ville, men kun gøre det 
gode, og gøre det, netop som noget, vi 
vil helt inderst i vort hjerte. Herodes lod 
sig overliste af noget så simpelt som en 
bondepige fra landet. Han, der havde 
sejret i alle sine andre samtaler, som 
forøvrigt slet ikke var samtaler, men 
snarere ordkampe, han bukker under 
overfor Maria, fordi han ikke kan gøre 
hende bange. Og så lister Ordet sig ind 
på ham bagfra. Så må han erkende sit 
nederlag og sende hende af sted, men 
da hun kræver svar på, hvorfor han i 
første omgang kaldte på hende, slår 
Ordet og Ordets magt tilbage på ham, 
og han må opfinde en gave til barnet, 
han må overgive sig til samtalens 
magt, den samtale, der på forunderlig 
vis var blevet forvandlet fra ordkamp 
til herredømmefri ordveksling. Men 
altsammen er det noget, han selv vil, for 
han er jo som alle vi andre et ordvæsen, 
modtagelig for alle Ordets kræfter.
Eller, med lutherske begreber: Men-

nesket er et ridedyr, der rides enten af 
Gud eller af Satan. Men når vi rides, 
vil vi selv det, som rytteren bestemmer. 
Herodes vil selv det onde, når han rides 
af Satan. Men når Satan ved Ordets magt 
slås af ham, og Gud rider ham i stedet, så 
vil han selv det, rytteren byder ham, nu 
det gode. Og han opdager det bagefter: 
“Selv mit hjerte har hyldet ham”.
Jo, der er mange, mange eksempler 

i Munks produktion på Ordets magt 
og Ordets overraskende vælde. Men 
dødeopvækkelsen i Ordet er ikke et af 
dem. 

Kærlighedstanken og 
storhedsidealet
Kristendomsopfattelsen i
Kaj Munks dramatiske værker

Af Mogens Pahuus

Indledning
Det fremgår af Munks erindringsbog 
Foraaret saa sagte kommer, at han 
i årene i latinskolen – midt under den 
første verdenskrig – kommer i tvivl om 
den kristendom, han har med sig fra 
sit barndomshjem, ikke mindst fra den 
indremissionske stedmoder og hendes 
yndlingsprædikant Bachevold. Han 
skriver: “Nu begyndte jeg også at tænke 
over krigen. Den tydede jo på alt andet 
end en kærlig og tilmed almægtig Gud. 
Bachevolds forkyndelse af en lille bitte 
klikke frelste, mens millionerne gik til 
stegning i helvede, forekom mig direkte 
blasfemiske, ja altså, hvis overhovedet 
Gud var til” (F:175 – Der refereres i  det 
følgende til Munks værker på den måde, 
at de 5 bøger, der citeres fra har fået hver 
sin forkortelse: F = Foråret så sagte 
kommer, P = Pilatus og andre skuespil, 
K = Kærlighed og andre skuespil, C = 
Cant og andre skuespil og E = Egelykke 
og andre skuespil. De sidste 4 bøger er 
alle fra Mindeudgaven).
Det er modstriden mellem på den ene 

side den kristne forkyndelse af en algod 
og almægtig Gud og på den anden side 
erkendelsen af, at mennesker ikke desto 
mindre rammes af en tilfældig og til 
tider ubærlig lidelse – altså theodicé-
problemet – som fører den unge Munk ud 
i en religiøs krise. En krise, der yderligere 
forstærkes gennem to dødsfald. Først 
bedstemoderens (plejefaderens mors) 
død, hvor hun pines frygteligt i to døgn: 
“Der lå bedstemor, det varmeste Hjerte, 
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jeg kendte, gode, gode Bedstemor, der 
laa hun og rallede Time efter Time, 
meningsløs Lidelse” (F:179). Dernæst 
den elskede lærer Westeds kone, hvor 
Westeds sjælelige smerte og fortvivlelse 
gør et dybt indtryk på den unge Munk.
Det fremgår videre af erindringsbogen, 

at Munk i denne ungdomskrise føres ud 
i en radikal omfortolkning af kristen-
dommen Han opstiller en markant 
forskel mellem Gud og Jesus, mellem at 
være i Guds vold og at være i Kristi vold, 
som han udtrykker det. Gud opfattes 
både i forbindelse med bedstemoderens 
død og i forbindelse med Westeds kones 
død som en djævelsk gud (“Hans Lyst 
er hans Skabningers Lidelse”, F:180), 
mens Kristi magt er godhedens magt
(F: 234).
Den unge Munk bliver med denne 

skelnen en repræsentant for den 
religionskritiske tradition inden for 
protestantismen, som jo har spillet en 
betydelig rolle i hele 1900-tallet. Den 
tradition har med den svenske teolog 
P. E. Perssons ord frem for alt kritiseret 
“den teistiske gudsforestilling med dens 
opstilling af en hinsides overnaturlig 
verden, fra hvilken Gud som et personligt 
væsen griber ind i denne verden og styrer 
dens skæbne” (Persson, 1971:161), og 
har i stedet forsøgt “at tænke om Gud 
som nogen, der møder (os) i og ikke ved 
siden af den virkelighed som er vor” – “at 
bryde traditionelle skemaer som teisme/
ateisme eller immanens/transcendens” 
(164). Endelig har man i denne tradition 
vendt sig til “Jesus af Nazareth som 
centrum og udgangspunkt”, som den 
der viser hvem Gud er og viser “at 
billedet af Gud og hvad det er at være et 
sandt og rigtigt menneske er så indfiltret 
i hinanden, at de ikke kan adskilles” 
(165). (Citaterne er oversat fra svensk). 

Tillad mig en personlig bemærkning: 
Min interesse for Munks kristendoms-
forståelse skyldes bl.a., at jeg altid selv 
har følt mig på linie med denne måde 
at tænke om kristendommen på. Jeg 
har således i bogen Livet selv. En livs-
filosofisk tolkning af kristendommen 
både kritiseret de traditionelle meta-
fysiske antagelser og fremhævet betyd-
ningen af den historiske Jesus og hans 
livsforståelse. Jeg har også andetsteds 
forsøgt at vise, at man finder denne tænke-
måde hos en række digtere, for hvem 
kristendommen har været en afgørende 
inspiration: Jakob Knudsen (i min bog 
Jakob Knudsens tænkning og digtning 
og i min bog Uendelighedslængsel), 
Martin A. Hansen (i mit bidrag til bogen 
Mellem myte og videnskab (red. af M. 
Böss m.fl.) og F. Dostojevski (i bogen 
Tomhedsfølelse og ondskab). 
I denne artikel, hvor jeg skal se 

nærmere på kristendomsopfattelsen i 
Kaj Munks dramatik (med hovedvægt 
på den tidlige del af forfatterskabet), 
skal jeg prøve at vise, at vi hos Munk 
finder en tilsvarende tænkemåde. Jeg 
vil begynde med at vise, at theodicé-
problemet  spiller en afgørende rolle 
i så godt som samtlige skuespil fra 
1917 og hele 20´erne igennem. Munks 
livtag med problemet resulterer i denne 
periode i hele tre forskellige løsninger 
på problemet: 1) en traditionel, som jeg 
vil kalde “Guds uransagelige veje”, 2) en 
mere utraditionel, hvor han – ligesom i 
den citerede passage fra erindringsbogen 
– gør Jesus og dennes holdning til det 
centrale i kristendommen, en løsning 
jeg vil kalde “Kristendommen forstået 
som kærlighedstanken” og 3) en endnu 
mere utraditionel løsning, hvor den 
traditionelle gudsopfattelse forkastes, 
hvorfor jeg kalder denne løsning for 
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“Oprøret mod Gud”. Efter redegørelsen 
for disse tre løsninger følger et afsnit, 
hvor jeg skitserer disse tre fortolkningers 
nedslag i de senere skuespil, og artiklen 
afsluttes med en perspektivering, hvor 
Munk sammenstilles med Martin A. 
Hansen og Dostojevski.

I. Guds uransagelige veje
Den traditionelle løsning går ud på, at 
der til syvende og sidste ikke består en 
modstrid mellem hævdelsen af Guds 
almagt og godhed på den ene side og 
lidelsen på den anden side. Man har her 
foreslået følgende svar:

Lidelsen er et middel for 1. 
Gud til at kalde mennesker 
til besindelse og til at lære 
dem at leve livet, som det bør 
leves. Sådan tænkte fx C. S. 
Lewis om lidelsen. (Ifølge 
filmen Shadowlands var det 
dog ikke en holdbar tanke 
for Lewis, da hans elskede 
døde).
Lidelsen er Guds straf for 2. 
menneskenes synder – enten 
for den enkelte synder eller 
for den ugudelige verden. 
Dette synspunkt kan forenes 
med det foregående, således 
at tanken er den, at Gud 
straffer for gennem lidelsen 
at forbedre mennesker.
Da ingen af de to foregående 3. 
synspunkter er særlig over-
bevisende, griber man til tan-
ken om, at Gud nu engang er så 
højt hævet over os mennesker, 
at det er formasteligt at ville 
tage stilling til, hvad han i sin 
uransagelige visdom måtte 
finde for godt. Man bøjer 

sig for Gud i hans fjerne og 
uforståelige majestæt, sådan 
som Job ender med at gøre.

Denne traditionelle tænkemåde præger 
Kaj Munks to første skuespil fra 1917: 
Pilatus og Samson.
I Pilatus bliver vi vidne til, hvordan 
både Pilatus og Nikodemus forgæves 
forsøger at redde Jesus fra døden. Da 
disse bestræbelser mislykkes, anklager 
Nikodemus Gud for at være en grusom 
Gud, når han kan ville sin egen søns 
død:

“Haha! Du slipper dine Lyn fra Himmel;
du vil vel straffe mig for mine Ord?
og dog – dog tør jeg haane dig igen,
du Løgner, som har kaldt dig selv til

Retfærd
og for at straffe én en anden dræber.
Du unaturlige, som grumt har myrdet
din egen Søn, har myrdet Ærligheds 
og Sandheds store gud blot for at straffe
en syndig Fejler for en ringe Løgn.
Ja, kast du bare dine Lyn fra Himlen!
Jeg trodser dig du Straffens hadske

Guddom”
(P:86-87).

(I parentes bemærket er disse vers klart 
inspireret af Goethes digt ”Prometheus”. 
Som vi senere skal se, spiller Prome-
theus-skikkelsen en stor rolle for 
Munk, eftersom han på et tidspunkt 
overvejede at kalde skuespillet Ordet 
for Prometheus).
Men til slut viser Johannes Døberens 
skikkelse sig og kalder Nikodemus til 
orden:

“hvorfor raser du som Daare
mod den Skaber som du finder
har i alt sin Vælde lagt?
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Uforstand jert Øje blinder 
saa I fatte kan saa saare
ringe Jesu Værk og Agt” 
(P:92)

Og Pilatus forklarer da Nikodemus, at 
Jesu rige ikke var af denne verden, og 
at de to (Pilatus og Nikodemus) blot har 
hjulpet ham på rejsen til det rige, hvor 
mennesker til sin tid skal leve evigt. Det 
kan her tilføjes, at Munk ifølge Per Stig 
Møller (i bogen Munk, p. 303, red.) selv 
senere tog afstand fra denne slutning 
som utroværdig.

Også i Samson møder vi anklagen mod 
Gud. Samson føler sig forladt af og 
svigtet af Gud, da han bliver fængslet 
og pint af filistrene. I en senere samtale 
med Rebekka fortæller han, at han til at 
begynde med i fængslet raser mod Gud, 
fordi denne har overgivet ham til “Spyt, 
Marter, Haan og grumme Piskeslag, 
Forbandelser, Arbejder, Svineæde” 
(P:154):

“Da rejste jeg mig i forbitret oprør
imod Guds Hævn og forbanded ham” 
(P:154)

Og han siger også, at han til Gud har 
sagt:

“Og naar den (døden) kommer – hør
mig da Gud Jahve,

da vil jeg knytte disse Hænder mod dig
og spytte op mod Himlen, hvor du sidder
og griner ad min hjælpeløse Nød” 
(P:141).

Men hans syn på Gud som den djævelske 
Gud ændrer sig, og han mener nu at 
forstå, at han selv har været hovmodig, 

og bliver straffet af Gud, fordi han ikke 
forlader sig på Gud alene:

“men saare hurtigt knækkedes min Trods 
mod Gud og vendtes mod Filistrene.
da bad jeg til Gud Herren uden Ophør
om Hævn, om Hævn, bestandig blot om 
Hævn”
(P:154)

Lidt senere igen mener han at forstå, at 
Gud heller ikke ønsker, at han skal tage 
hævn:

“Rebekka
i dybest Smerte og Fornedrelse
er trangen efter Herren altid stærkest
er Kroppen altid noget underordnet
og Sjælen Livets eneste og alt;
men kun naar Sjælen overskygger alt
og higer mest ubændigt efter Herren
der er saa underlig at han vil søges
da først er Mennesket mest nær sin Gud” 
(P:156)

Til slut mener Samson så alligevel at 
have fået et tegn fra Gud om, at han 
bør tage hævn over filistrene (og derved 
redde uskyldige landsmænds liv), men 
det gælder for alle stadier efter det første 
oprør mod Gud, at han har følgende 
holdning:

“Herrens Vilje ske!
Græd ej, fordi vort Jordeøje ikke
Kan skue Herrens dunkle Himmelvej” 
(P:151)

II. Kristendommen forstået som
kærlighedstanken
I den mere utraditionelle løsning på 
theodicee-problemet lægges hele væg-
ten på Jesus-skikkelsen i forståelsen af 
kristendommen, idet Guds-forestillingen 
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tilsvarende nedtones. Den løsning finder 
man i Munks to kendteste og mest 
spillede skuespil, nemlig i Ordet (1925) 
og i Kærlighed (1926) samt i de lidt 
senere skuespil De udvalgte (1931) og 
Havet og menneskene (1929).

Ordet
Det traditionelle svar på theodicé-
problemet fremføres i Ordet af præsten 
ved Ingers kiste: “Og vi vil minde hinan-
den om, at Sorgen uddyber og forædler 
os, at Lyset maa til Forudsætning have 
Skygge, og at det, der er meningsløst 
for de Sjæle, der ikke kender Gud, det 
har den dybeste Mening for os; thi de 
Herren elsker, dem tugter han, og vor 
tunge Smerte og vort bitre Savn er da kun 
Beviser for Guds Kærlighed” (K:60). 
Men hele skildringen af denne svage 
præst viser, at dette ikke er skuespillets 
holdning. Den tænkemåde er da også 
allerede tidligere i stykket blevet afvist 
af Ingers mand Mikkel: “Far, vil du ikke 
nok tjene mig i, hvis hun dør – vil du 
ikke nok hjælpe mig til at slippe for at 
høre mere end nødvendigt om Guds 
Prøvelser og Guds Fadersind og “han 
som har hjulpet hidindtil” og alt det. Jeg 
har ligesom for megen respekt for min 
Fars Gud til at taale det” (K: 48).
Skuespillets svar er i stedet for, at 

der er en mulighed for at overvinde 
lidelsen og døden, nemlig gennem 
troen og godheden, forstået som en 
livsfremmende og livsskabende magt, 
altså som en menneskelig magt eller 
kraft, som Jesus var i besiddelse af, men 
som også andre mennesker kan komme 
til at rumme. 
Denne tanke møder vi også i Foråret 

så sagte kommer. Her skriver Munk, at 
troen er en evne med en skabende og 
forvandlende magt. Det var den der satte 

Jesus i stand til at opvække døde. Og 
han skriver videre: ”En Moder kan tro 
sin Forbryder af en Søn saa godt, at han 
bliver et hæderligt Menneske” (F:234). 
Her synes det at være tilstrækkeligt med 
evnen som en menneskelig evne. Men 
når han så går videre til Jesu tro og 
godhed tænkes også Guds bistand som 
nødvendig: “Saadan havde Kristus i sin 
bundløse Naivitet vendt sig mod Guden 
og kaldt ham Fader. Og se, selv hans 
Hjerte var smeltet, og i øjeblikket havde 
han føjet sin Søn. Saa stor var Troens 
Magt. Saa stor var Godhedens Magt. Ja, 
ja, for Kristus havde været i god Tro” 
(F:234-35).
Her i Ordet udfoldes den samme tanke. 

Johannes har evne til tro. Nok svækkes 
den af de andres tvivl og opgivelse, men 
så styrkes den igen gennem barnets tiltro 
til ham: “Barnet, den største i Himme-
riget! Dig glemte jeg. Aah ja, hos Barnet 
er Frelse”. Og også her ses Guds bistand 
som nødvendig: “Hør mig du døde! I 
Jesu Gravsprængerens Navn: saa sandt  
Gud vil det: vend tilbage til Livet! Jeg 
siger dig, Kvinde, staa op!” (K: 65).
Samtidig fornemmer man imidlertid, 

at det afgørende er den menneskelige 
evne. Kun derfor kan Johannes sammen-
ligne Jesus med Prometheus: “Og dog 
var det for Jer, Kristus levede, døde og 
opstod, til Jer han hentede Ordet, som 
Prometheus Ilden engang”.
Nok refereres der til Johannes-

evangeliets prolog (Skuespillet havde 
ved den første opførelse titlen ”I begyn-
delsen var Ordet”), men det er snarere 
Fausts humanistiske udlægning, Munk 
her følger: at ordet betyder kraft og 
handling (“Im Anfang war die Kraft.—
Im Anfang war die Tat” – Goethe: 
Faust:44).
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Den samme tanke – at ethvert men-
neske kan virke ud fra en kraft, som 
kan forvandle og oprejse til liv, altså 
en godhedens og kærlighedens kraft, 
og at denne tanke er det centrale i 
kristendommen, idet det er en sådan 
kraft der gennemsyrer Jesu liv og ger-
ninger  – finder man i det følgende skue-
spil Kærlighed.

Kærlighed
Her er hovedpersonen en præst – Ejnar 
Kargo – for hvem theodicé-problemet 
har gjort det umuligt at tro på Gud: 
“hvorfor hader vi hinanden, hvorfor 
giftes folk, der ikke passer sammen? 
Verdenskrigen, Titanic – nej, nej, nej, 
jeg kan hverken tro på en almægtig 
Kærlighed eller et gensyn efter døden” 
(K: 95)
Præsten har gennemført sit teologi-

studium og taget sit embede for at få et 
levebrød og for at få tid til at skrive en 
doktordisputats, men efter en kort tid i 
embedet er han blevet en anden ved at 
opleve, hvor meget mange mennesker har 
at slås med og må gennemlide: “Fattigt 
er Sognet og udsat, truet af Stormen, af 
Havet, af Sandet, af Tuberkulosen og 
Fanatisme og Selvopgivelse” – “Sygdom 
og Armod, raa og forkert Elskov, Død 
og Ulykke” (K: 94). Og da er han blevet 
grebet af medfølelse med og kærlighed 
til dem og har viet sit liv til at lindre 
deres nød og til at styrke dem i deres tro 
på, at der er en kærlig Gud, der fører alt 
til det gode.
For denne præst er kærligheden livets 

centrum – og også kristendommens 
centrum. Da indremissionæren taler 
om sine gaver for at kunne forkynde 
kristendom, svarer præsten ham, at 
han mangler gaven, og gaven det er 
filadelfia, menneskekærligheden. Kargo 

har et krucifiks hængende og kort for 
sin død – i feberfantasier – er det som 
han hører Jesus på dette kors sige “Lad 
fare, om du tror på mig. Jeg tror på 
dig.” Dette betyder i alt fald, at Kargo 
selv er overbevist om, at kærligheden 
er kristendommens centrum. For Kargo 
er kærligheden “almægtig, bringer et-
hvert offer, sprænger ethvert hensyn” 
– og det er livets lykke at opleve den. 
For kærlighed det er at “eje solskinnet 
i sig” (K: 81). I parentes bemærket 
peger denne formulering hen på Jakob 
Knudsen som inspirationskilde. Man må 
– som tidligere antydet – generelt sige, 
at vi også hos Knudsen finder en meget 
beslægtet opfattelse af kristendommen 
som bygget på kærlighedstanken, 
om end man også må sige, at denne 
kristendomsforståelse hos Knudsen slet 
intet har med theodicé-problemet at 
gøre.
Vi ser her, at ordet kærlighed bruges i 

ordets mest omfattende betydning. Den 
omfatter både den aktive medfølelse 
(menneskekærligheden) og den erotisk 
bestemte kærlighed (som det er livets 
lykke at opleve). Hos præsten Kargo 
finder vi begge former for kærlighed. I 
forhold til menigheden gælder det, at “da 
tog Trangen til at hjælpe, Angsten for at 
skuffe – tog mig så voldsomt, at alle mine 
Evner rejste sig” (K: 93). Det betyder, 
at kærligheden er en menneskelig evne 
ligesom troen (jf. Ordet), som rummer 
en skabende og forvandlende kraft i sig. 
Men her er det endnu mere tydeligt, at 
denne forvandlende kraft ikke kræver 
overnaturlig bistand for at være virksom. 
Vi hører da også, at et af sognebørnene, 
Anton, er fast overbevist om, at uden 
præstens bistand (hans kærlighed og 
deltagelse og bøn) ville hans søn ikke 
have overlevet en svær sygdom.
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(K: 84).
Også den anden form for kærlighed – 

den som det er livets lykke at opleve 
– er kraftfuld og kan forvandle. Kargo 
oplever denne kærlighed i forholdet til 
sognerådsformandens hustru, Inger, og 
siger herom: “Får jeg blot vekslet et Blik 
med hende, blot hver fjortende Dag, har 
jeg Kræfter til alt” (K:98). På en måde 
er denne kærlighed forudsætningen 
for den anden opofrende form for 
kærlighed. Kargo forstår selv, at det kun 
er fordi han på denne måde er blevet 
styrket, at han kan gøre det for andre, 
som han gør.
Skal Kargo hjælpe sin menighed, 

bliver han nødt til at skjule sin egen 
vantro, og han bliver nødt til at gå 
ind på deres traditionelle opfattelse 
af kristendommen – med dens fore-
stillinger om den algode gud og det 
evige liv. Han forstår, at i deres verden 
springer livets kilde i troens verden. For 
dem gælder det, at “naar alle Skæbnens 
Tilskikkelser, selv Synd, selv det at 
savne den, man elsker, er Visdomsveje 
for en fadergod Verdensvilje, o, da er 
Livet hele Dysten værd” (K:95). For 
disse enkle, jævne mennesker er det en 
trøst at tro på en almægtig kærlighed og 
et gensyn efter døden (K:95). Derfor 
siger han ikke, hvad han mener. Derfor 
lyver han i en vis forstand for dem. Ja, 
selv for sin elskede Inger lyver han, når 
han på sit dødsleje trøster hende ved at 
tale om deres gensyn og deres forening 
i Paradiset.
Man kan nok synes, at dette er en 

højst betænkelig sag, men bedraget 
understreger i hvor høj grad kristen-
dommen her gøres til en forkyndelse af 
menneskekærlighed og erotisk bestemt 
kærlighed mellem mennesker. Alle andre 
etiske bud og hensyn - løgn og det man i 

en traditionel kristendomsforståelse ville 
kalde hor - bliver aldeles underordnede. 
At Munk i dette stykke er helt på linie 
med pastor Kargo fremgår af, at der ikke 
på noget punkt stilles spørgsmålstegn 
ved noget af det Kargo rummer og gør. 
At Munk også senere opretholder denne 
tankegang fremgår af hans store bibelske 
skuespil om kong David, De udvalgte.

De udvalgte
Der er ingen tvivl om, at David 
overtræder adskillige etiske bud, da 
han hengiver sig til Bathseba: Han 
bedriver hor ved at indlade sig med en 
gift kvinde, men det er det mindste. 
Mere afgørende er, at hans søn, Amnon 
mister tilliden til sin far, da han opdager 
forholdet mellem ham og Bathseba. 
Denne desillusion får Amnon til at 
forføre eller rettere voldtage Davids 
plejedatter Tamar, og det fører igen med 
sig, at der opstår et dødeligt fjendskab 
mellem Amnon og hans bror Absalon, 
som elsker Tamar. Og da David ikke 
vil straffe Amnon, gør Absalon oprør 
mod David og ender med at blive dræbt. 
Amnon selv begår selvmord, og også 
Tamar dør. David bærer også på skyld 
for alle disse tragiske begivenheder på 
den måde, at han har overladt Amnon til 
at blive opdraget af rådgiveren og stats-
manden Akitofel, selvom David har hørt 
til rygtet om, at Akitofel er homoseksuel 
og derfor meget vel kunne tænkes at 
skade drengen. Det siges da også, at 
han har “overskygget drengen med sin 
ånd”.
Også på andre måder svigter David. 

Han viser sig svag og underkastet bratte 
stemningsskift i adskillige situationer. 
Alligevel er det stykkets mening at 
fremstille David som en helt og som en 
meget stor mand. Hvad er det da hos 
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David, der kan opveje alt det negative?
Det er først og fremmest kærligheden, 

her forstået som den erotiske kærlighed. 
Det er ifølge stykket Bathseba, der først 
forelsker sig i kongen. Men da hun 
viser David sin ubetingede og stærke 
kærlighed, gribes også David af denne. 
Begge finder de at Jahve – Gud – er i 
denne kærlighed, at en sådan kærlighed 
i endnu højere grad end det etiske er 
udtryk for det centrale i troen på Gud. 
Det er selve det at hengive sig på en 
ubetinget måde, der er det centrale, og 
det er noget vi først og fremmest kender 
til fra den lidenskabelige kærlighed. 
Dog kan denne hengivelse også være 
en bredere hengivelse til livet, og det 
må være sådan, man skal forstå profe-
ten Natans begrundelse for at frikende 
David, da alle ulykkerne vælter ind over 
ham og han selv er tilbøjelig til at trække 
sig tilbage fra kongeværdigheden:

“Saa siger Jahve” --
“Fordi i fald som i sæde
Altid greb efter min kjortel
Derfor skal atter min Naade tyde sit Ny 

i din Nat”
(C:240)

Natan uddyber sin tanke ved at sige, at 
nok har David en skyld for det skete, 
men Gud har også skyld for dette:

“Israel, saa siger Jahve: den der sad højt 
paa min Arm

Slap, og jeg slap, at han faldt i det Dyb, 
hvor kun min Fod har Fæste.

Skylden er min og hans , og ingen 
menneskehaand

Mægter at rede de traade ud, og hvo Jord 
tør saa dømme”

(C:240).

Det må betyde, at Jahve har skyld ved at 
han er i kærligheden som en naturmagt, 
mennesker må bøje sig for, selv om det 
så må koste ganske mange ulykker.
Man kan også sige, at den erotiske 

naturmagt opvurderes på en anden måde, 
nemlig som en magt, der har en sådan 
forvandlende kraft i sig, at den kan få 
mennesker til at yde det overordentlige, 
til at vise storhed. Det fremgår af 
Akitofels skæbne. Akitofel er som sagt 
homoseksuel, og han har oplevet dette 
som en tung skæbne:
“Hvem er Jahve? Er det ham, jeg i 

moders liv har fornærmet saa groft, at 
han gemte den giftige Brod i mit Kød, 
før jeg endnu var født, saa jeg maatte 
skrige af Angst for mig selv, dengang 
jeg nåede den Alder, da alle de andre 
begyndte at rime Savn på Favn” (C:233). 
Denne skæbne gør faktisk Akitofel 
til oprører mod Gud. Han vil afsætte 
Gud. Vil demonstrere, at mennesker 
kan leve på grundlag af deres egen 
styrke. Men samtidig forstår han, at 
hans forbandelse kan transformeres til 
en styrke, til muligheden for at kunne 
udrette det store. Han forstår, at han er 
blevet udstyret med denne forbandelse 
“for at jeg skulle gribe om den med 
begge hænder og piske mig med den 
frem gennem Slid og Stordåd, til Folket 
maatte forvandle sin Afsky for mig til 
Beundring og Tak” (C:233).
Akitofel er blevet en aldeles hensynsløs, 

klog og snu person. Han er en Noureddin-
skikkelse, som modstilles David, der er 
set – især i første akt – som en naturens 
muntre søn, men samtidig er Akitofel 
i stykket omfattet med beundring for 
sin handlekraft og stræben. Og denne 
storhed skylder han altså sin form for 
erotisk kærlighedsdisposition.
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Havet og menneskene
Også i dette skuespil opfattes kristen-
dommen som kærlighedens religion. 
Præsten Einar opfatter, da han begynder 
som præst i sognet, Gud som glædens og 
livsudfoldelsens Gud. Da han så, efter 
at han har forelsket sig i Gunhild, som 
er datter af sognets ukronede dronning 
Alma Jensen, tvinges til at give afkald 
på Gunhild kommer han til at opfatte 
Gud ganske anderledes. Det kommer en 
nat til en religiøs krise, hvor han mener 
at forstå, At det er “i Sorg, i Afmagt, i 
Sjælens hvinende Smerte, at Sjælens 
Vinger gror” (C:49). Men da Gunhild 
næste dag – kort før han skal vie hende 
til en anden – kommer til ham, udviskes 
denne omvendelse af håbet om dog at 
kunne få hende, og han falder på knæ 
for Alma Jensen og tigger hende om at 
lade ham få Gunhild. Da denne bøn er 
forgæves skifter han sind. Han bliver 
lige så hård som Alma Jensen og søger 
i virkeligheden hævn over hende. Blot 
tror han, at det er mere religiøse motiver 
der driver ham. Men han bedrager sig 
selv. Fx tror han, at Gunhild i sin tid 
kom til ham før hans omvendelse, mens 
det i virkeligheden skete dagen efter den 
nat.
Efter otte år kommer det igen til et 

opgør – i forbindelse med sagen om 
høfde-byggeriet, og da Gunhild her 
fortæller ham, at hun har holdt fast 
ved sin kærlighed til ham alle årene, 
forvandles han endelig og de virkeliggør 
deres kærlighedsforhold, selvom Ejnar 
ikke kan lade være med at opfatte dette 
illegitime forhold som synd. Gunhild 
er imidlertid urokkelig og helstøbt i sin 
kærlighed. Den er hende hellig, og hun 
er endog villig til at kæmpe mod Gud 
for den. Stærkere kan det jo ikke siges, 
at det er kærligheden, der har forrang 

for alt andet. Og da de sammen går i 
døden, er det tydeligt, at Einar også står 
for denne kærlighed, som  også omfatter 
omsorgen for de andre og deres liv, og 
som altså er den brede kærlighed, vi 
også mødte i Kærlighed.

III. Oprøret mod Gud
Det tredje og endnu mere utraditionelle 
svar på theodiceeproblemet er oprøret 
mod Gud, afvisningen af den bibelske og 
kristne Gud og den samtidige hævdelse 
af idealet om det stærke, selvhjulpne 
menneske. Tanken om en Gud i himlen 
afvises, og i stedet hyldes det stærke og 
handlekraftige menneske, som “Jordens 
Gud”. Jf Cromwells udsagn om sig selv 
i Cant: 

“Saa er jeg Gud, da, Jordens Gud. Se 
paa mig,

anraab om Hjælp, om Naade; ubønhørlig
er Jordens Gud og hjælper kun sig selv” 
(C:156-57)

Den løsning er det centrale i følgende 
skuespil; En Idealist (hvor helten er 
Herodes), I Brændingen (hvor helten er 
professor Krater, som er meget beslægtet 
med Georg Brandes), Fra Tidehvervet 
(hvor helten er Lucrets). Men også i 
det meget tidlige ”diktatorskuespil” 
Operationen møder vi en parallel 
til disse stærke selvhjulpne heroer 
i Mareshal (som er modelleret efter 
Clemenceau) og i senere skuespil møder 
vi beslægtede heroer i Kardinalen og 
Kongen (Richelieu), i Cant (Cromwell), 
i Sejren (Mussolini). Men kun i de første 
tre er det oprøret mod gud, der står i 
centrum.
Den gud, Herodes – i En Idealist - kæm-

per med og trodser er netop den drillende 
og djævelske gud, Munk talte om i 
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Foraaret saa sagte kommer. Herodes 
siger i 9. akt om Gud: “Han angler 
med Lykkens Madding paa Drifternes 
Bakkes Krop og smider den halvdøde 
Vilje ud til at fange igen” (P:340).  Især 
kvinden er et lokkemiddel. Det er det 
Herodes mener, når han kalder kvinden 
“Rævesmilet i Herrens Blik” (P:345). 
Man kan ikke sige, at det er theodicé-

problemet, der har fået Krater – i I 
Brændingen - til gøre oprør mod kristen-
dommen. Det er derimod fordi han har 
hyldet idealerne om frihed, ånd, fornuft 
og sandhed – i stedet for “Religionens 
uhyrlige Skrøner og Vrævl”. Hvilken 
ækelhed han føler for religionen, fremgår 
af følgende citat, hvor han undrer sig 
over, at folket ikke i højere grad har fulgt 
ham selv i hans opgør med religionen; 
“Med disse mine egne Øjne har jeg 
maattet se, at Religionens blinde Øgle, 
blind af at leve i Mørke, kom kravlende 
frem af sit skumle Hul igen og stod paa 
en slimet Sten og vejred med stumpet 
Snude, og Menneskenes Titusinder kom 
og saa det overleverede Fortidskryb og 
greb ikke Stene i Ækelhed, men faldt på 
knæ og tilbad – jeg forstaar det ikke, jeg 
forstaar det ikke” (K:135).
Derimod er det igen tydeligt i Fra 

Tidehvervet, at Lucrets afviser religionen 
og Gud, fordi Gud er uforenelig med 
lidelsen i verden. Da der udbryder 
pest mens han i sin ungdom opholder 
sig i Athen og der ser mennesker lide 
forfærdeligt, udbryder han:

“I guder, hjælp os, er I til,
at ikke menneskelig Tanke skal
forvilde sig og kræve, at I ikke 
er til, maa være til, fordi det blev
tidobbel Rædsel, om I sad deroppe
og kunde hjælpe os og hjælper ikke” 
(K:223).

Men der kommer ingen hjælp, og derfor 
gør Lucrets oprør mod religionen og 
bruger resten af sit liv på en åndens 
kamp for en humanistisk livsforståelse.
I disse tre skuespil opstilles et ideal om 

det stærke og selvstændige menneske, 
som kæmper for en sag, som altså har et 
kald, og de skildres på en sådan måde, 
at der ikke kan være tvivl om, at de 
rummer noget idealt, som man – med 
Munk – kan kalde storhed.
Samtidig gælder det imidlertid om alle 

tre skuespil, at dette ideal viser sig at være 
ensidigt, at det altså ikke har bærekraft 
og gyldighed som det eneste og højeste 
livsideal. Det modstilles netop den bre-
de kærlighedstanke, som blev udviklet 
i forrige afdelings skuespil. I alle tre 
skuespil bliver det tydeligt, at heroerne 
kommer til kort, og går under på tragisk 
vis, fordi de ikke i tilstrækkelig grad har 
agtet på kærligheden – især som den 
kommer til udtryk i hengivelsen til kone 
og børn. I En Idealist bøjer Herodes sig 
– dog kun et kort øjeblik – for jomfru 
Maria med Jesusbarnet. I I Brændingen 
falder Krater (får et slagtilfælde), fordi 
han bliver svigtet af sine sønner og selv 
bliver skyld i den enes død, og i Fra 
Tidehvervet erkender Lucrets til slut, at 
der ved siden af billedet af det oprejste 
stræbende menneske må stilles et andet 
billede, nemlig billedet af kvinden, der 
midt i sin ungdom står med et barn på 
armen. Men altså – netop ved siden 
af billedet af det stærke og stræbende 
menneske, for storhedsidealet bevarer 
sin gyldighed. 
Jeg har i en anden artikel – ”Fra 

Tidehvervet” (endnu ikke udkommet, 
red.) - argumenteret for, at Munk i 
dette skuespil i virkeligheden erstatter 
kristendommen med en humanisme, for 
idealet om den skabende og selvskabende 
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handlen og erkendelse samt idealet om 
den mellemmenneskelige kærlighed 
og solidaritet er de centrale idealer 
i de fleste former for humanisme. 
Men jeg argumenterer videre for, at 
Munk her tænker ud fra en så radikal 
omfortolkning af kristendommen, at 
han selv på dette tidspunkt – og for 
øvrigt også mange gange senere (jf. 
definitionen af kristendommen i Med Sol 
og megen Glæde som ”Ærbødighed for 
Kristus”) opfatter en sådan humanisme 
som kernen i kristendommen. Jeg vil 
her supplere argumentationen i denne 
artikel ved at henvise til et længere brev 
fra 26. april 1927, hvor Munk skriver 
om sin tro til veninden Ragnhild Bjarke. 
Han skriver her, at han ikke ved, om 
kristendommen er sand, men at han har 
valgt at tro, at mennesker er ansvarlige 
og derfor kan give deres liv en rettesnor. 
Og denne hans egen rettesnor består af 
to: “1) Det gælder om at være stærk, 2) 
Det gælder om at være god. Den første er 
os medfødt, den anden tildøbt” (Bogen 
om Kaj Munk:126). Munk skriver så 
videre, at af alt det mangfoldige som 
står skrevet i evangelierne, er det Jesu 
holdning til menneskene – kærlighedens 
og tilgivelsens holdning – som er det 
centrale. Og så fortsætter han: “Selv 
om Galningen fra Nazareth tog fejl, 
selv om, saa havde han maaske dog 
ret, dybest set Ret, Livets Ret” (127). 
Det afgørende for Munk er altså selve 
kærlighedstanken, som tydeligvis for 
ham kan stå alene uden at den skal 
bakkes op af en gudstro. Det samme 
fremgår også af nogle citater af Munk 
(fra artikler), som Hammar bringer i 
sin bog Livsproblemet hos Kaj Munk 
(og som jeg har tilladt mig at oversætte 
tilbage til dansk fra svensk): “Hvad er 
da det centrale i kristendommen? Ikke 

Golgatha, ikke forsoningsdød, ikke 
treenighed, ikke syndernes forladelse, 
ikke jomfrufødsel, ikke nadveren. Det 
centrale i kristendommen er Jesus. Ikke 
mindre. Nej, men minsandten heller 
ikke mere” (Hammar:15). 

IV. Lydigheden mod Guds bud,
kærlighedstanken og storhedsidealet
i de senere skuespil
Man kan sammenfatte ånden i de tre 
løsninger på theodicé-problemet som 1) 
lydighed mod Guds bud (og hengivelse 
i hans vilje) 2) kærlighedstanken og 3) 
storhedsidealet. Når man formulerer 
kernen i de tre løsninger på denne måde 
bliver det tydeligt, at disse tre holdninger 
faktisk udgør de centrale elementer i alle 
de senere skuespil fra 30´erne. Lad mig 
kort vise dette forhold i Cant (1931), 
Sejren (1936) og Egelykke (1938-39).

Cant
I dette stykke står kærlighedsidealet 
mest centralt. I første akt fremstilles 
den livfulde og livgivende kærlighed 
mellem de to unge mennesker, Anne og 
Percy. Da denne kærlighed umuliggøres 
forvandles Anne og hun bliver hård og 
beregnende. Hun gifter sig med kongen, 
selv om hun ikke elsker ham, og hun 
kæmper for sin magt og kan være hård 
over for andre. Men samtidig rummer 
hun en evne til fysisk kærlighed, som 
tryllebinder kongen (for en tid), og som 
faktisk også styrker ham og giver ham 
handlekraft. Da hun så fældes gennem 
Cromwells intriger og kongen lader 
hende halshugge for at kunne gifte sig 
på ny, sker der igen en forvandling med 
Anne, og hun bliver – i fængslet og op til 
henrettelsen – en person, som er fyldt af 
en uselvisk kærlighed, hvor hun endog 
har tilgivelse for den konge, der vil lade 
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hende halshugge:

“Alt Percy, hvad jeg har af Guld og 
Smykkeer,

bed Kongen om, at det maa dels ud til
de fattige. Og sig saa Henry fra mig,
ham gjaldt min sidste Tanke, var en Tak
fordi han var saa tro imod mig dengang
og streed mod hele Verden for at vinde
min Haand og sætte mig paa 

Dronningestol
højt ved sin Side”
(C:161-62).

Handlekraften og styrken – storhedsidea-
let – repræsenteres i stykket først og 
fremmest af Cromwell, men storheden 
er her forbundet med markant negative 
træk. Cromwell er fuldstændig hensyns-
løs. Han benytter sig af alle midler, selv 
de mest djævelske – ligesom Herodes 
i dennes senere år. På sin triumfs 
højdepunkt siger han om sig selv:

“Nu avancerer Laasesmedens Søn,
for Englands Adel blegner paa mit Vink
Præster skifter Tro, som jeg befaler,
Dronninger dør, naar det er mig belejligt
saa er jeg Gud da, Jordens Gud” 
(C:157).

Storhed og handlekraft finder vi også 
hos Wolsey, indtil denne styrtes. Hans 
kald er at blive pave i Rom og fra denne 
position gøre den engelske konge til 
Europas fremmeste. Men han styrtes 
som sagt og ender i ensomhed og fattig-
dom, hvor han så finder en vis trøst ved 
livet i naturen.
Endelig rummer også kongen Henrik 

VIII noget af dette ideal, nemlig så 
længe han styrkes af Annes kærlighed. 
Men ellers er han en svag mand, som i 
sin tomhed er udleveret til kedsomhed, 

som han så prøver at flygte fra til 
adspredelser. (Sml, kongen i slutningen 
af 4. akt: “Ja, jeg er lykkelig og takker 
Gud./ Hvad skal vi finde paa i Aften, 
Cromwell” (C:137). Og så er han 
selvbedrager, en mand, der søger sine 
selviske mål under dække af ophøjede 
og fromme fraser (Sml. Moores udsagn 
om kongen: “da har I større Evne til at 
tro Jer selv end Sandheden” (C:122).
Den tredje form for idealitet, som 

findes i dette stykke er imidlertid ikke 
så meget den traditionelle kristendom, 
som mere generelt den etiske holdning, 
retsindigheden, forbundet med ydmyg-
hed og sans for det enkle liv. Dette ideal 
repræsenteres først og fremmest af  
Thomas Moore, der må bøde med livet 
for sin retsindighed.

Sejren
Her er de tre livsidealer nærmest 
ligevægtige.
Storhedens og kaldets ideal repræsen-

teres af kansleren, der af begivenhederne 
føres i retning af at søge sejren – uanset 
omkostningerne. Til at begynde med har 
kansleren også haft andre idealer: det 
drejede sig for ham om at skaffe gode 
og lykkelige vilkår for menigmand, og 
i denne fase var det vigtigt for ham at 
sikre freden. Men han forvandles af 
begivenhedernes gang og det moderne 
livs nødvendighed, og han så at sige 
tvinges til at søge magten som sådan 
og handlingen som sådan. Undervejs 
må han gøre forkerte ting, ja endog 
forbryderiske handlinger, som får en af 
hans sønner til at begå selvmord, som 
bevirker, at en anden lemlæstes, og 
som endelig koster hans kone Angelika 
hendes lykke og hendes kærlighed til 
ham, da han udnytter – trøster sig med 
- en ung pige (hans gode ven Deverettis 
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datter), men det er helt tydeligt, at sejren 
helliger alle disse midler. Som munken 
(paven) siger til slut: “Hver Menneskets 
stræben er skambidt af Synden; og 
dog er det helligt at hige, vandres det 
bør der, skønt alle Jordens Veje ender 
blindt”. Man kan endog sige, at denne 
formulering, som jo er en slags morale 
i stykket, viser, at Munk ikke har særlig 
stor tillid til de humanistiske mål, men i 
høj grad har forståelse for selve kampen 
eller den kraftfulde livsudfoldelse.
Heroverfor står kærligheden – Angelikas 

kærlighed til sin mand og hans til hende. 
Samt kanslerens kærlighed til sine børn. 
Også her tænkes kærligheden som 
omfattende mange former. Den omfatter 
både den rent fysiske betagelse, som når 
Angelika vælger kansleren frem for 
munken, fordi den sidste er kalveknæet. 
Men den rummer også den rent uselviske 
og selvopofrende kærlighed, som præ-
ger Angelikas hustruelige kærlighed til 
kansleren.
Det tredje ideal – det traditionelt kristne 

ideal om ydmyghed og bortvendthed fra 
det jordiske – repræsenteres af munken 
(paven). Her gælder det om lydighed 
over for loven – ikke mindsst det 5. og 
det 7. bud (C:277), og om at søge fred 
og retfærdighed.
Som sagt : de tre idealer er nogenlunde 

jævnbyrdige. Dog med en svag overvægt 
til det første: kaldets og sejrens ideal, 
hvorfor det var konsekvent nok, at 
Munk i anden omgang skrev en anden 
slutning, hvor kansleren ikke dør.

Egelykke
Det er naturligvis Grundtvig, der 
repræsenterer kampen og kaldet. Blot 
antager dette ideal lidt forskellige 
former i løbet af handlingen. Gennem 
forelskelsen i Constance Leth sker der en 

forvandling med den rationalistiske og 
meget lidt helteagtige unge Grundtvig, 
således at han i første omgang mener 
at være kaldet til at genopvække 
“Helteaanden fra Hedenold”, “vor 
nordiske Strenghed og Kraft”, “Thors 
Aand” (E:169). – Herved kommer 
Grundtvig i modstrid med den ham 
overleverede kristendom. Så meget, 
at han faktisk gør oprør mod den 
traditionelle kristendom – i hvert fald 
en tid: “Bøgernes Bog – nej, Løgnenes 
Løgn. Ikke Frimænd, men Slaver. 
Ikke en Gud, men en Despot” (E:172). 
Og senere: “Væk med det Vrøvl om 
Treenighed og Forsoning, om frelse ved 
en Pøs Vand over Hovedet og en Bid Pap 
i Munden, skyllet efter med en Slurk 
billig Vin” – “Men Sandheden er, at 
Mandens Adelsskab er ikke Syndernes 
Forladelse, men Viljens Nej til Synd” 
(E:174).
Det andet ideal – kærlighedens ideal – 

repræsenteres af Constance Leth. Og det 
er igen en kærlighed, som både rummer 
total hengivelse, selvforglemmelse og 
også er en fysisk kærlighed.
Endelig er der det tredje ideal, som er 

den position, som Grundtvig ender med 
at få frem til – gennem en krise, som 
er ved at koste ham hans forstand. Det 
er kristendommen, som siges at være 
“Livsordet” (E:180), som er identisk 
med “det mageløse Opstandelsens Ord” 
(E:181). Men det er jo alligevel den 
traditionelle kristendom. Det fremgår 
af talen om at tage korset på sig og 
af forståelsen af, at man vil segne og 
knuses under dette kors, sådan som 
Jesus gjorde. Vi må med andre ord 
acceptere lidelsen. Da kan vi håbe at 
nå saligheden: “Kun over Langfredag 
gaar Vejen til Paaskemorgen” (E:182). 
Da Constance spørger efter et ord, som 
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kan samle alt det Grundtvig vil sige 
hende, svarer han “Jesus Kristus Guds 
søns Blod renser fra al Synd”. Det turde 
være udtryk for en meget traditionel 
form for kristendom, som i øvrigt har 
mere med Indre Mission end med 
grundtvigianisme at gøre.

V. Perspektivering
Jeg har i denne artikel forsøgt at vise, 
at theodicé-problemet fører Munk 
ud i en nok så radikal omfortolkning 
af den traditionelt opfattede og 
teologisk formulerede kristendom. 
Jeg har (næsten) kun forholdt mig til 
kristendomsopfattelsen i dramatikken 
og altså (næsten) ikke inddraget 
hverken Munks prædikener, artikler og 
anden prosa eller hans egne udtalelser 
og breve. Det er mit – foreløbige 
– indtryk, at Munk ikke havde sin 
styrke i den teologiske og filosofiske 
gennemtænkning af kristendommen, 
og at hans mest spændende bidrag til 
kristendomsforståelsen derfor findes i 
dramatikken, hvor Munk bringer hele 
sig selv – også sin fantasi og sine følelser 
– ind i forståelsen af kristendommen. 
At dømme ud fra dramatikken har 
Munk ikke for alvor kunnet bruge 
den traditionelle løsning af theodicé-
problemet (Guds uransagelige veje). Det 
forhindrer dog ikke, at Munk betjener 
sig af denne tænkemåde i mange af 
prædiknerne, og at det alt i alt gælder 
for meget af det Munk skriver uden for 
skuespillene, at han slår sig til tåls med 
tanken om lidelsen som opdragende 
og forbedrende og altså i sidste ende 
nødvendig og positiv, sådan som også 
Hammar mener i sin bog (Livsproblemet 
hos Kaj Munk).  Den tredje løsning 
(Oprøret mod Gud) må primært 
betragtes som en tilhørende en bestemt 

fase i Munks dramatiske produktion 
(årene 1926 – 28, hvor I Brændingen og 
Fra Tidehvervet blev skrevet). Samtidig 
må det dog betones, at Munk holder fast 
ved storhedsidealet til det sidste. Det 
betyder alt sammen, at det er den anden 
løsning (Kristendommen forstået som 
kærlighedstanken), der står Munks hjerte 
nærmest. Samtidig skal det altså også 
betones, at jeg bestemt ikke mener, at 
Munk – hverken i sin dramatik eller i sit 
samlede forfatterskab eller i sit liv – kan 
siges at have en bestemt og konsistent 
kristendomsforståelse. Her er jeg meget 
uenig med Per Stig Møller som i bogen 
Munk mener at kunne udlede en samlet 
filosofi i Munks dramatik. Jeg er også 
uenig med ham i tolkningen af Munk 
som stærkt inspireret af og på linie 
med Søren Kierkegaard. Men det er en 
diskussion, som ikke kan tages op her. 
Jeg vil her nøjes med at sige, at jeg i mit 
syn på Munks kristendomsforståelse 
føler mig mest på linie med A. Drewsen 
Christensen i hans bog Ridderen i 
Munkekutte. Også både Hammar og 
Nøjgaard (Ordets Dyst og Daad) 
har blik for modsigelserne i Munks 
kristendomsopfattelse.
Jeg vil slutte med – skitseagtigt – at vise, 

at Munk i sin tolkning af kristendommen 
forstået som kærlighedstanken er helt på 
linie med to andre kristeligt inspirerede 
forfattere, nemlig vor hjemlige Martin 
A. Hansen og den russiske digter 
Dostojevski.
Theodicé-problemet formuleres mange 
gange i Martin A. Hansens forfatterskab. 
Lad mig nøjes med at citere fra novellen 
”Høstgildet” (i Agerhønen), hvor den 
unge præst, der må erkende sin afmagt 
og uduelighed, da en tjenestedreng 
narres til at drikke sig ihjel under en 
høstfest, og han skal prøve at hjælpe 
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drengens far, der bærer sønnens lig 
hjem, siger følgnende til sin kone: “Nej, 
naar jeg kommer til at tænke paa vor 
Ven Pastor Nielsen, der har saa let ved 
alt, saa ser jeg, at nemme Forklaringer 
kan være værre end ingen. Men jeg kan 
ikke lade være, min ven. Jeg maa spørge 
igen og igen. Jeg kan ikke vride mig løs 
fra det Spørgsmaal. Hvad er Meningen 
med drengen og alle de andre unge Lig, 
vi graver i Jorden? Avner, som fyger 
bort fra den vanvittige Tilværelses 
Tærskeplads? Hvad er de? Hvorfor kom 
de, hvorfor skulde de bort saadan? Ja, 
Nielsen kunde jo let forklare det. Mening? 
Vilde han sige, det er en Prøvelse. En 
Herrens Prøvelse. Javel, javel, nu kan en 
teologisk Tanke maaske skelne mellem 
Ulykken, som Gud ikke har Del i, og saa 
Følgerne af den i de ulykkeliges Sind, 
hvor Guds Værk begynder. Javel, men 
den Tanke hører hjemme i høj og tynd 
Luft, Marie. Menneske maa  spørge fra 
Bunden. Hvorfor skal de to derude paa 
Sandbanken prøves saa grufuldt og ikke 
du og jeg? Trække en Nitte i en Guds 
afsindige Lotteri. Skulde Skaberen, som 
skabte, lade Barnet drikke sig ihjel for at 
prøve et Par Forældre, som daarligt kan 
skrabe det tørre Brød sammen. Prøve 
dem for at de skulde omvende sig”—(s. 
91).
I løbet af samtalen med konen kommer 
præsten mere og mere til forståelse af, 
at kristendom i denne situation ikke 
består i ord og tanker, men i handling, 
nemlig det medmenneskelige at tage del 
i menneskers sorg, at vise medfølelse. 
Det betyder, at al vægten læges på Jesus 
og den livsholdning og livsforståelse, 
som hans ord og gerninger vidner om: 
at vort liv er anlagt på, at vi skal være 
medlevende til stede i vort liv sammen 
med andre. Det er også grundtanken i en 

række andre fortællinger. Her er altså en 
parallel til Munk. Men ligesom Munk 
er også Martin A. Hansen splittet. Han 
kan – som Munk – ikke helt opgive den 
traditionelle kristendomsforståelse. Det 
viser sig i, at præsten ikke kun går ud til 
den ramte familie med en kurv og står 
dem bi med sin medleven, men også 
har dette at sige, da han bliver mødt af 
faderen med spørgsmålet: “ Kan du gøre 
ham levende, Præst?”: “Præsten saa den 
store haarde Mand i Øjnene og svarede: 
- Kan du tro sammen med mig, da skal 
Jesus Kristus kalde ham op” (s. 94). I 
denne replik kan der jo meget vel ligge 
en inspiration fra Munks Ordet.
Dostojevski formulerer theodicé-

problemet på den mest indtryksfulde 
måde med Ivan (i Brødrene Karamassov) 
som talerør. Ivan har samlet en række 
beretninger om bestialske overgreb mod 
uskyldige børn, og på basis af disse 
eksempler gør han det helt tydeligt, at 
enhver traditionel tale om at børnenes 
lidelser kan opfattes som en straf for 
nedarvede synder er absurd. Det samme 
gælder tanken om, at det onde må findes 
for at det gode kan findes og blive 
erkendt som godt – og tanken om at det 
kan være, at vi i evigheden kan forstå, 
at det var nødvendigt med de enkeltes 
lidelser, for at et højere formål kunne 
nås: “Den (den evige harmoni) opvejer 
ikke et eneste af det lille martrede barns 
tårer” (Samlede værker 3.334).
I Ivans efterfølgende poem om stor-

inkvisitoren formuleres et syn på Jesus, 
som en person, der fuldstændig afviser 
underet, mysteriet og autoriteten. Til-
bage står den ubetingede medleven og 
medfølelse. Det er den livsholdning, 
som også for Dostojevski bliver det 
centrale i kristendommen, jf. fader 
Paisys ord ved starets Sossimas døds-
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leje: “Thi selv de, som har kastet 
kristendommen fra sig og vendt sig 
imod den, bærer i deres inderste væsen 
det uforgængelige Kristi billede, og 
endnu har hverken deres visdoms dybde 
eller deres hjertes glød magtet at skabe 
et andet og højere billede for mennesket 
og menneskeåndens værdighed end det, 
Kristus gav os” (1.163).
Knud Hansen skriver i sin bog 

Mefistofeles om Dostojevski: “I sin tro 
på Gud er Dostojevski livet igennem 
plaget af tvivl og ofte er tvivlen stærkere 
end troen, men om Kristus tvivlede 
han aldrig” (Hansen:81). Men selvom 
Dostojeveki kunne tvivle om Gud 
kan dog ikke slippe den traditionelle 
forestilling om Gud, for han mener (med 
Ivan), at “hvis der ikke findes nogen 
evig Gud findes der jo overhovedet ikke 
noget, der hedder dyd, og så er dyden 
heller ikke nødvendig” (3.17). Denne 
tanke finder man også hos Martin A. 
Hansen (bla. i “Martsnat”) og jeg mener, 
at den også er noget af baggrunden for, 
at Munk ikke kan slippe den traditionelle 
gudsforestilling.
Jeg mener selv – hvis det igen må være 

mig tilladt at antyde mit eget standpunkt 
- at ræsonnementet ikke holder, og 
at den traditionelle gudsforestilling 
må omformuleres. Jeg mener også, at 
theodicé-problemet tvinger os til at 
opgive den traditionelle gudsforestilling. 
Vi kan ikke leve med tanken om, at 
der findes en handlende Gud, som 
vil det, der sker med mennesker. Vi 
kan fx ikke – med en moderne teolog 
som K. E. Løgstrup i bogen Skabelse 
og tilintetgørelse  – på den ene side 
konstatere, at Gud er både uretfærdig og 
grusom, så vist som ulykker og lidelse 
og for tidlig død rammer i flæng og så 
vist som lidelsen kan være frygtelig, ja 

ubærlig, og på den anden side sige, at vi 
formaster os og glemmer, at Gud er meget 
større end vor moral, når vi vil drage 
Gud til ansvar for hans uretfærdighed 
og grusomhed. For vi er tvunget til at 
drage Gud til moralsk ansvar, så længe 
vi tænker om ham som en personlig og 
handlende Gud. Personer og handlinger 
skal vi tage stilling til – ellers gør vi en 
person til en ting og gør handlinger til 
blinde reaktioner.
Det hjælper heller ikke at sige, at Gud 

har et formål, vi ikke kender, thi vi kan på 
forhånd sige, at intet kan retfærdiggøre, 
at en uskyldig lider uudholdeligt. Man 
kan ikke bruge andre blot som middel. 
Vi er nødt til at tage afstand fra en sådan 
Gud. Ellers forråder vi det inderste i vor 
etik og vor livsforståelse. 
Lige så lidt nytter det at sige – igen 

med Løgstrup – at vi har tillid til, at 
Jesus med sit liv og sine ord fik Gud til 
at ændre sig fra at være en Gud, der i 
sin skaben rummer grusomhed til kun 
at være en kærlighedens Gud (Guds 
åbenbaring i Jesus), som i det evige 
liv vil råde bod på uskyldiges navnløse 
lidelser og genoprette deres ødelagte 
liv og ødelagte menneskelighed (for 
den ubærlige lidelse ødelægger det, der 
gør et menneske til et menneske). Det 
ville være at tage det jordiske liv for let. 
Skulle man tænke således, da måtte man 
igen svigte sin dybeste forståelse af det 
menneskelige – ikke bare biologiske - 
liv som rummende en uendelig rigdom, 
en uendelig værdifuldhed, som værende 
uerstatteligt.
I stedet for at tænke Gud som en 

overnaturlig personlig magt har jeg i 
min bog Livet selv prøvet at vise, at 
Gud må forstås ud fra hvad man kunne 
kalde kernen i vort liv, nemlig den 
kraft, som gør os åbne og involverede 
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eller selvforglemmende optaget af 
verden og de andre. Det er jo denne 
del af vort liv, at vi finder det virkeligt 
levende, bevægelige, mulighedsrige 
og forvandlende i vores tilværelse, og 
ikke mindst, at vi finder det virkelige 
fællesskab med andre og den virkelige 
tagen vare på de andre (godheden). 
Derfor er det denne form for liv, der 
udgør det ubetingede i vores tilværelse, 
både det ubetinget værdifulde og det 
ubetinget fordrende – eller med teologen 
Paul Tillich: vores “ultimate concern”. 
Jeg mener, at vi må betragte denne form 
for liv som Gud eller guddommelig, 
fordi det bæres af en kraft, der er større 
end det enkelte menneske, eftersom 
den enkelte ikke er ophav (gennem sin 
indsats) til denne kraft og eftersom den 
enkelte ikke viljesmæssigt kan råde 
over den. På den måde er vi afhængige 
væsener – afhængige af noget der er 
større end os, og den tanke betragter 
jeg som religionens og dermed også 
kristendommens centrum.
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