
Munkiana

www.munkiana.dk     issn: 1397-7172

nr. 40  2009  13. årgang



Kaj Munk Selskabet
Bestyrelse:

Formand:
Søren Dosenrode, Elme Allé 8, 9000 Aalborg,
tlf. 98 10 34 10, E-mail sd@ihis.aau.dk

Næstformand:
Peter Øhrstrøm, Stokrosevej 5, 9380 Vestbjerg,
tlf. 98 29 70 61, E-mail poe@hum.aau.dk

Kasserer:
Jørgen Albretsen, Marie Curies Allé 175, 1. tv. , 9220 Aalborg Ø,
tlf. 99 40 91 24, E-mail jalb@hum.aau.dk

Sekretær:
Elsebeth Dyekjær Kruse, Strandbakken 67, 4400 Kalundborg,
tlf. 59 51 55 58, E-mail elsebethkruse@hotmail.com

Arkivar:
Vagn Egetoft, Golfvænget 42, 7000 Fredericia,
tlf. 75 56 22 12, E-mail avegetoft@mail.tele.dk

Hjemmeside: www.munkiana.dk
Det planlægges, at munkiana.dk, ud over at være normal hjemmeside for Kaj Munk 
Selskabet, vil indeholde supplerende materiale til artiklerne i de trykte numre af 
Munkiana.

Medlemsblad: Munkiana, issn 1397-7172.
Redaktør: Peter Øhrstrøm.
Layout: Jørgen Albretsen.
Cover: Suzanne Eide Knudsen.
Munkiana nr. 40 er udgivet i samarbejde med Kaj Munk Forskningscentret og
Institut for Kommunikation, begge Aalborg Universitet, i anledning af
professor, dr. scient. et lic. phil. Peter Øhrstrøms 60-års-fødselsdag.

Munkianas redaktion har forsøgt at afklare ophavsrettighederne til materiale
gengivet i dette nummer. Skulle vi have overset noget, beder vi om at blive
kontaktet, så fejlen kan blive rettet.

Kommende Munkiana:
Nr. 41 forventes at udkomme april 2009.

Forsideillustrationen: Tegning af Henry Lorentzen, her gengivet efter en farvelagt 
kopi fra pastor H.H. Siegumfeldts arkiv. Oprindelig trykt i “Forum”, november 
1939,  i en artikel “Tidens teater” af Julius Bomholt, omhandlende bl.a. Kaj Munk.

2



3

I anledning af professor, dr. scient. et lic. phil. Peter Øhrstrøms 60-års-fødselsdag 23. 
marts 2009 udgives dette særnummer af Munkiana. Peter Øhrstrøm overtog i 2005 
posten som formand for Kaj Munk Forskningscentrets bestyrelse, og har i kraft af dette 
ydet en betydelig indsats for udbredelsen af kendskabet til og forskning i Kaj Munks 
liv og virke. Hovedfeltet er arbejdet med at digitalisere og tilgængeliggøre Kaj Munks 
arkiv for ‘alment interesserede’ såvel som for forskere. Derudover har Peter Øhrstrøm 
arrangeret seminarer om Kaj Munk, bl.a. om Munk i relation til 1920’ernes åndskamp 
i Danmark, og skrevet om forskellige aspekter af Kaj Munks produktion, bl.a. om 
skuespillet Ordet og “Miraklernes tid”.

I Kaj Munk Selskabet er Peter Øhrstrøm næstformand og også redaktør for Munkiana, 
som han sammen med Jørgen Albretsen, har lagt megen energi i. 

Dette særnummer af Munkiana, har haft den ambition, at dets bidrag skulle ramme 
flere af Kaj Munks ‘hovedområder’. Dette er forhåbentligt lykkedes, idet professor 
Marc Auchet har skrevet om “Kaj Munk og teatrets essens – Sammenstødet mellem 
to tidsfornemmelser”. Samspillet imellem dramatik og teologi findes i pastor emeritus 
Ricardt Riis’ artikel “Kaj Munks Borgensgaard-kompleks”. Journalist Arense Lund 
bidrager med en artikel “Journalisten Kaj Munk” og Jean Monnet Professor Søren 
Dosenrode fastlægger, hvad den politiske Kaj Munk sagde i Ollerup-talen.

Udgifterne til udgivelsen af dette særnummer er afholdt af Institut for Kommunikation, 
Aalborg Universitet, som takkes for sin velvillige imødekommenhed.

Søren Dosenrode      Jørgen Albretsen
Forskningsleder, dr. phil. Videnskabelig medarbejder, cand. scient.
Kaj Munk Forskningscentret Kaj Munk Forskningscentret
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Kaj Munk og teatrets essens –
Sammenstødet mellem to 

tidsfornemmelser

Af Marc Auchet

1. Kunstens chokvirkning
Kaj Munks dramatik dækker over 
et meget bredt spektrum, der går fra 
studenterspex til store dramaer og 
indbefatter bl.a. revyagtige sketcher, 
skuespil med træk fra folkekomedie, 
men også en del enaktere med stor 
æstetisk værdi. Det er derfor umuligt at 
samle hans produktion under én formel. 
Meningen med dette essay er trods 
alt at pege på en del karakteristiske 
træk og dermed prøve at udarbejde en 
fællesnævner for Kaj Munks teater. Han 
har i flere avisartikler udtalt sig om sit 
kunst- og teatersyn1, men det er ikke 
denne side af sagen, jeg her vil belyse. 
Jeg vil hellere sætte fokus på hans 
dramatiks metateatralske dimension. 
Jeg er klar over, at jeg hermed bruger 
en indsnævrende og stærkt forenklende 
fortolkningsnøgle, men det rører ved 
noget, jeg anser for væsentligt og 
fortjener derfor opmærksomhed. 
Blandt de for denne analyse relevante 

scener er der én, der er en hel æstetik 
i en nøddeskal. Den befinder sig i 
slutningen af Diktatorindens 3. akt og 
består faktisk af to sammenhængende 
optrin. Det første indeholder en kort 
teoretisk redegørelse, der i virkeligheden 
forbereder tilskueren på det andet, 
som viser i praksis, hvordan teorien 
fungerer. Dette sker, idet Mor Sigbrit 
og kejserens gesandt først veksler nogle 

1 Cf. mit bidrag til seminaret Kaj Munks dra-
matik i teaterteoretisk og receptionshistorisk 
belysning ved Aalborg universitet i september 
2008, ”Kaj Munks kunst- og teatersyn”.

tilsyneladende ligegyldige ord om et 
tapet, som hænger i tronsalen. Dyvekes 
mor påstår at “Meningen med al Kunst” 
er at give et “Chok i Sjælen” som “faar 
[en] til at vaagne”. Gesandten giver 
hende fuldstændig ret: “Kunstens høje 
Maal” er “at gøre Sjælen lysvaagen over 
for Livet”. De omtaler også kunstne-
rens skaberevne, som kan sammenlignes 
med Guds og som f. eks. består i, at han 
‘dristigt’ sætter farver sammen, der 
sædvanligvis ikke hører sammen. I det 
tapet, som er udgangspunktet for deres 
meningsudveksling, har kunstneren 
brugt både grønt og blåt, som Gud, 
“naar han sætter en græsklædt Banke op 
mod en Sommerhimmel”2. 
Jeg vil påstå, at disse to farver har en 

symbolsk betydning. For mig at se 
repræsenterer de kong Christiern og 
dronning Isabella – et umage par, som 
pludseligt kommer ind på scenen og 
ufrivilligt afbryder samtalen mellem 
Sigbrit og den spanske gesandt. Denne 
akts afsluttende scene er et tydeligt 
eksempel på, hvad sand kunst – sådan 
som Kaj Munk forestillede sig den – 
egentlig formår. Den viser, hvad den 
omtalte ‘opvaagnen’ består i. 
Lidt senere, i en af de mest rørende 

scener i hele Munks forfatterskab 
(CAS, 355-356), fører kongen – der 
som bekendt holder elskerinde – og 
den fromme dronning en samtale om 
evighedens virkelighed. Isabella lyser 
af en “overjordisk Fred” og Christiern 
indrømmer over for hende: “Du kan 
tale om den Drøm, der hedder Guds 
2 De allerfleste af Kaj Munks skuespil er samlet 
i fire af Mindeudgavens ni bind, Nyt Nordisk 
Forlag, 1949. Fra nu af henviser jeg til disse ved 
hjælp af følgende forkortelser: PAS for Pilatus og 
andre Skuespil, CAS for Cant og andre Skuespil, 
KAS for Kærlighed og andre Skuespil, EAS for 
Egelykke og andre skuespil. Her CAS, 352-353. 
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Rige, saa Haandgribeligheden, vi andre 
lever i, bliver til Blændværk og Skin.” 
Dronningen er ‘ren af Hjertet’ og 
kan derfor se Gud, “hvor vi andre ser 
Virvar og Tummel”. Evigheden giver 
livet mening og skænker “det urolige 
Hjerte Fred”. Som et bevis på, at en 
direkte forbindelse med ‘Guds Rige’ 
er opstået, falder en stjerne fra himlen, 
og mens Isabella opfatter det som 
et tegn på, at der er sket et dødsfald, 
anser kongen dette som en profeti om, 
at et lille barn vil blive født3. Døds- og 
fødselssymbolik krydser hinanden. To 
modsætninger er sat ‘dristigt’ sammen. 
Tanken om evigheden har afsløret “selve 
Livets Sammenhæng”. Tilskueren er 
blevet hensat til en anden virkelighed. 
Han er blevet “lysvaagen” over for sider 
af livet, som han sædvanligvis ikke er 
opmærksom på. Han har oplevet et 
“Chok i Sjælen”, som har åbenbaret 
ham sandheden, dvs. en tilværelsesform, 
hvor tid og rum er ophævet. 

2. Digteren foran tæppet
I det kunstneriske manifest, han skrev 
i anledning af En Idealists urpremière, 
forklarede Kaj Munk som bekendt, at 
hans ærinde var en “Tilbageførelse af 
dansk Skuespil til det store Drama4”. 
Hermed tog han demonstrativt 
afstand fra det naturalistiske teater og 
plæderede for, at scenen igen skulle 
blive “et Aabenbaringens Sted”,  for at 
bruge Svend Borbergs udtryk i artik-
len “Skuespillets Forfald” (1919), som 
efter eget sigende har været ”særde-
les inspirerende” for Kaj Munk. 
Borbergs artikel afslutter med en bøn til 
“Dionysos, skænk os igen en Fest! giv 

3 Dyveke har lige før underrettet ham om, at hun 
er med barn. 
4 En Digters Vej, Mindeudgaven, s. 26.

os igen et Tempel for potenseret Liv! 
[...] Skænk os da Rusen, Ekstasen, de 
store Syner!” Meningen var, at det nye 
drama skulle “trænge bagom ‘Maskerne’ 
og ‘Karaktererne’, helt ind i Sjælens 
Kaos5”. 
Så tidligt som i 1758 – i sin Tale om 

den dramatiske digtning (Discours 
sur la poésie dramatique) – anmodede 
Diderot skuespillerne om at forestille 
sig, at der var en ‘stor væg’ mellem 
scenen og parterret, og han anbefalede 
dem at spille, som om tæppet ikke ville 
gå op. Men begrebet om ‘den fjerde 
væg’ (le quatrième mur) knyttes med 
rette til franskmanden André Antoine 
(1858-1943), direktør for det berømte 
Théâtre-Libre, hovedrepræsentanten for 
det naturalistiske teater i slutningen af 
det 19. århundrede i Paris. Det, man så 
på scenen, skulle være en troværdig kopi 
af virkeligheden, en ‘tranche de vie’  à 
la Zola. ‘Væggen’ mellem publikum og 
skuespillerne var så at sige revet ned, den 
var fiktiv, og tilskueren kunne næsten 
have indtryk af, at han som en slags 
‘voyeur’ kiggede gennem et låsehul. 
Det er vigtigt at lægge mærke til, at Kaj 
Munks intention – i overensstemmelse 
med det ekspressionistiske teater – 
faktisk var det modsatte. Det afgørende 
for ham var at trænge ind til en anden 
‘virkelighed’ end den synlige. 
I flere henseender har skuespillet Sejren 

en tydelig metadramatisk dimension og 
er karateristisk for Munks opfattelse af 
teatrets essens. Trykudgaven begynder 
med, at forfatteren henvender sig direkte 
til publikum, idet han “træder frem foran 
Tæppet og siger: Digteren staar uden 
for Livet og spejder ind i det.” (CAS, 

5 Svend Borberg, “Skuespillets Forfald”, Lit-
teraturen, Nordens kritiske Revue, 2. Årgang, 
1919-1920, s. 480.
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244) Man kan godt tilskrive denne 
indledning en symbolsk betydning. I 
modsætning til det naturalistiske teater 
findes der en ‘fjerde væg’ i Kaj Munks 
dramatik. Publikum har i første omgang 
kun adgang til den virkelighed, der 
fremstilles konkret på scenen, og det 
er netop digterens opgave at ‘spejde 
ind’ i den, således at han bliver i stand 
til at afsløre en anden virkelighed, som 
ligger skjult bag ‘Maskerne’. Derfor 
advarer han tilskuerne: “Altsaa er dette 
Skuespils Italien ikke Landkortets, dets 
Kansler er ikke Fascisternes Diktator 
[…]” Det eneste digteren har søgt at 
finde er “Tidens Menneskehjerte”, 
og han har villet gribe om det “med 
Hænder, der skælver […] for at løfte det 
højt og vise det frem”. (ibid.) Voyeuren 
fra den naturalistiske teatertradition har 
forvandlet sig til en spejder. I stykkets 
allersidste replik kommer paven – han 
går under navnet “Munken” – som en 
deus ex machina ind på scenen og ud fra 
den samme placering som “Digteren” 
i begyndelsen af skuespillet “spejder” 
han ind i livet og bedømmer situationen 
ud fra evighedens perspektiv.

3. Julenissen vs. trolden
Når tæppet går op, overraskes tilskueren 
med en familieidyl. Han ved, at stykket 
handler om en diktator. Man ser ham 
midt en harmløs leg med sine børn, klædt 
som julenisse. Børnene er imidlertid 
træt af denne rolle. De vil gerne, at deres 
far skal give den som trold i stedet for, 
sådan at de kommer til at gyse. Denne 
rolleombytning bør betragtes som et 
forvarsel på det, der vil ske i løbet af 
stykket. ‘Hyggeonklen’ forvandler sig 
til en brutal diktator, der udløser en 
blodig krig. Betegnende nok belærer 
kansleren sine børn: “[…] der er aldrig 

nogen, der saadan er helt Nisse. Der er 
gerne malet Nisse paa den ene Side og 
Trold paa den anden. Saa vender vi den 
anden Side til.” (CAS, 246)
Denne tilsyneladende ubetydelige 

detalje rører i virkeligheden ved et 
væsentligt træk både i Sejren og i hele 
Munks dramatik. Den omtalte splittelse 
– julenisse vs. trold – er ikke kun 
karakteristisk for kansleren, den går 
gennem hele skuespillet og viser faktisk 
to forskellige måder at se på tilværelsen 
på, to forskellige ‘virkeligheder’. Den 
foran og den bag tæppet. Det er i denne 
henseende meget vigtigt at understrege, 
at Munk faktisk skrev to diametralt 
modsatte slutninger for Sejren. Den 
ene, hvor paven får det sidste ord, er 
den oprindelige. I den anden træder 
kansleren ud på altanen og modtager 
folkets hyldest. På den ene side “Aand”, 
på den anden “Muskler” (CAS, 297) – for 
at bruge de samme begreber som diktato-
ren, når han sammenligner sin magt 
med kirkens. Det er netop her digteren 
står på “spejderens plads”. Hans arbejde 
stopper ikke op med beskrivelsen af den 
synlige ‘virkelighed’. Han ser ligesom 
bag ‘tæppet’ og afslører en anden form 
for realitet, men det drejer sig egentlig 
om to sider af samme sag. Det er ikke 
for ingen ting, at kansleren og paven i 
deres ungdom har elsket den sammen 
kvinde, og de har haft den samme 
længsel efter at frelse hele verden. 
Kansleren repræsenterer “Sansernes 
Verden”, mens paven “tror paa Aand” 
(CAS, 279-280). 
Netop denne sammensmeltning – 

som Kaj Munk kaldte et “Chok” – 
opfattede Peter Brook, en af de mest 
kendte nulevende regissører, som 
selve grundlaget for teateroplevelsen. 
Ved en anledning henviste han til afri-
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kansk teater og slog endvidere fast, at 
“det synlige og det usynlige og den 
frie overgang mellem begge er for 
[afrikaneren] på en meget konkret måde 
to forskellige fremkomstformer af én og 
samme sag6”.

4. Altanscener i Sejren
Som det vil fremgå af det følgende, findes 
der påfaldende mange altanscener i Kaj 
Munks dramatik. De har ikke den samme 
‘romantiske’ funktion som den berømte 
‘balkon-scene’ i Shakespeares Romeo og 
Julie. Deres oplagte politiske betydning 
minder mere om den berømte historiske 
‘Balkon-Szene’ i Østrigs historie, der 
fandt sted i anledning af en skelsættende 
episode, den 15. maj 1955, den dag, hvor 
landet genvandt sin suverænitet efter 17 
år i ‘ufrihed’. Lige efter at den såkaldte 
‘Staatsvertrag’ var blevet underskrevet, 
trådte statspræsident Leopold Figl ud 
på balkonen i Belvedere i hovedstaden 
med dokumentet i hånden, mens den 
jublende folkemængde gav udtryk for 
sin begejstring. Danmark har en lang 
tradition i den henseende. Dronningen 
træder ofte ud på slottets balkon for at 
hilse folket og modtage dets hyldest. 
Balkonen – altanen i Munks sprogbrug 
– er dermed et symbol for statsmagtens 
selviscenesættelse. 
I Sejren findes der hele to ‘altanscener’. 

Den ene er meget kort og befinder sig i 
1. akt og foregår efter det almindelige 
mønster: folket er samlet på pladsen 
foran altanen, og kansleren viser sig, 
holder en kort tale og bliver hyldet. Den 
anden danner ramme for det allersidste 
optrin og foreligger som allerede nævnt 
i to vidt forskellige versioner. I den 

6 Peter Brook – Theater als Reise zum Menschen, 
hgg. von Olivier Ortolani, Alexander Verlag, 
Berlin, 2005, s. 31.

ene ‘sejrer’ paven, i den anden viser 
kansleren sig for folkemængden og 
fejrer en triumf uden sidestykke. 
Ud over dens oplagte politiske betydning 

har den sidste altanscene – ligegyldigt 
i hvilken version – en anden symbolsk 
dimension. Et af kanslerens udsagn i 3. 
akts slutning vækker idéassociationer til 
fødselssymbolikken: “Mine Hænder – 
haan dem ikke – de løfter et Rige gennem 
Blod og Kval til Liv.” (CAS, 281) Men 
i følge skuespillets oprindelige slutning 
– den der står i trykudgaven – munder 
det hele trods alt ud i en... ‘abort’, idet 
kansleren bliver myrdet af sin kone og 
derfor ikke kan træde ud på altanen. Det 
er netop denne ‘misfødsel’, der åbner 
vejen for åbenbaringen af den usynlige 
dimension, som paven repræsenterer: 
“... alle Jordens Veje ender blindt. Kun 
gennem Dødens bitre Lutring naar 
Sjælene frem til den – Barmhjærtighed, 
der skænker de Vildfarne Hvilen og Sejr 
til de Slagne.” (CAS, 300) Den ‘sejr’, 
kansleren nu har vundet, er af en helt 
anden beskaffenhed, end den han var 
ude efter. Hans hustru har hjulpet ham 
til at ‘finde sig selv’ (CAS, 298). I øvrigt 
går hun sammen med ham ud af livet. 
Hun begår selvmord. Pladsen foran 
altanen, dér hvor folkemængden står 
og venter på, at kansleren skal træde 
ud, betegner hun som “Løgnen”. (ibid.) 
Han bliver på en måde ‘født’ ind i en 
anden virkelighed, således at tilskueren 
så at sige ‘spejder’ ind bag den synlige 
verdens tæppe, ind i magtens ‘kulisser’. 
Af det foregående fremgår det, at 

altanen har en dobbelt funktion i Sejren. 
Den signaliserer et synligt højdepunkt 
i statsmagtens kraftudfoldelse og 
dermed en markant begivenhed i den 
faktiske verden, men denne betegnes 
samtidig som “Sansernes Verden” 
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og “Løgnen” og giver skuespillet en 
metateatralsk dimension. Det, jeg gerne 
vil kalde ‘altansymbolikken’, er be-
slægtet med dør- eller vinduemotivet 
og dermed knyttet til forestillingen om 
en dørtærskel eller et sted, hvor man 
overskrider en grænse og går over fra en 
tilstand til en anden.

5. Altansymbolikken i Kaj Munks 
dramatik

Altanen symboliserer en åbning mod en 
anden virkelighed ophævet over tid og 
rum. Bortset fra det lige omtalte skuespil, 
foreligger der altanscener i Operationen, 
Fugl Fønix, I Brændingen, Fru Koltchak 
og – på en mere skjult måde – også En 
Idealist. I alle disse skuespil er altanen 
stedet, hvor et magtmenneske modtager 
(eller ikke modtager) folkets hyldest. På 
symbolplanet står den i forbindelse med 
heltemytens afslutning, heltens faktiske 
(eller mislykkede) fødsel.
Operationen – et af Kaj Munks ung-

domsstykker – har bl.a. det ejen-
dommelige træk, at hovedpersonen 
– nogenlunde som i Sejren – har en 
tvillingebror, som i sin ungdom var 
forelsket i den samme kvinde som 
han. Forskellen mellem de to skuespil 
er i denne henseende, at den italienske 
diktator er blevet gift med den kvinde, 
som den fremtidige pave også elskede, 
mens den ‘donske’ statsminister har måt-
tet afstå den pige til sin bror, han gerne 
ville have som kone. I begge tilfælde 
repræsenterer disse ‘tvillingebrødre’ to 
forskellige sider af tilværelsen. Emil 
Kuhn, republikaneren, har arvet sin 
fars blå øjne, i modsætning til Willi, 
der har sin mors stålgrå øjne. Den ene 
lever et “idealistisk Drømmeliv”, mens 
den anden har indset at “Illusionerne er 
Gift”. (PAS, 207)

Som i Sejren er den afsluttende altan-
scene udtrykkeligt knyttet til fore-
stillingen om landets fødsel. Solen 
“vil ogsaa gratulere med det nye Don-
lands Fødsel. Ja, Fødsel! der er jo gaaet 
netop 9 maaneder siden Undfangelsen.” 
(PAS, 218) Men fødslen sker ikke 
uden komplikationer. Dronningen er 
nødt til at ligge i sengen, og Willi går 
nødigt ud på altanen for at modtage 
den jublende skares hyldest. Han ved, 
hvor upålidelige folkets reaktioner er, 
og desuden står også repræsentanter 
for det gamle korrupte system på 
balkonen – biskop Sehnil og politikeren 
Sejselnoch! – og optræder, som om de 
altid havde været på den selvopofrende 
statsministers side. I skuespillets sidste 
replik siger denne til sin bror, at han 
har “mistet Troen paa Menneskene”. 
Derfor optræder han kun ganske kort 
på altanen. Karakteristisk nok giver 
teksten en vigtig regibemærkning, når 
han kommer ind igen og sætter sig i en 
stol. “Glimt af Smerte? eller af Spot? 
– hvem ved det – jager hen over hans 
Ansigt, hvergang hans Navn bæres ind 
til ham.” (PAS, 221) Dermed sætter 
forfatteren et stort spørgsmålstegn ved 
den nye tilstand, som Willi Kuhn har 
været fødselshjælper til. Hvor længe vil 
den vare? Er den levedygtig?
Det, der foregår på balkonen, er så-

ledes ikke helt tilfredsstillende for 
statsministeren. Det er et dårligt skue-
spil. Den operation, som har givet 
stykket dets titel, består i, at han som 
en anden kirurg har fjernet “en Kræft-
sygdom, Illusionssoten” (PAS, 219) fra 
statens syge legeme. “En Stat skal leve, 
Illusionerne er Gift.” (PAS, 207) Landet 
er foreløbig blevet ‘helbredt’, den 
overhængende fare er blevet afværget, 
men man aner, at denne sejr ikke er 
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definitiv. 
I tillæg til dets politiske budskab har 

Operationen en metadramatisk dimen-
sion. “Jeg tror paa Realiteterne, du paa 
Drømme og Digt” (ibid.), siger Willi 
Kuhn til sin bror. Magtens sædvanlige 
udøvere er falske, som det naturalistiske 
teater er falskt. Det er vigtigt at fjerne 
denne illusion. Det ubehag, Willi 
Kuhn giver udtryk for i slutningen af 
skuespillet, viser, at det reelle befinder 
sig i de indre gemakker ikke på altanen. 
Hans bror, ‘illusionisten’, forsoner 
sig for resten med ham til syvende og 
sidst. Han får lov til – og tilskueren 
sammen med ham – at ‘spejde ind’ i 
magtens kulisser. Han opdager netop 
den virkelighed, teatret skal synliggøre. 
Fugl Fønix slutter også med en altan-

scene. Et af stykkets karakteristiske 
træk er, at det har et meget rigt sym-
bolskt indhold. Idéen om den evige 
genkomst – evighedsperspektivet – er 
stærkt repræsenteret med både Atlantis-
motivet7 og den mytiske fugl, som 
har givet stykket dets titel. Selv om 
Munk hentyder til den internationale 
konference, der mundede ud i Versailles-
freden, spiller ophævelsen af tids-
fornemmelsen en afgørende rolle i dette 
skuespil. Man genfinder her den samme 
dualisme som i så mange af hans øvrige 
dramaer. Repræsentanten for “Idéen” – 
præsident Allan alias Wilson – stilles 
over for magtmennesket og bukker til 
sidst under, men han er overvist om, 
at han vil have dygtigere efterfølgere, 
der engang i en evighed vil gå af med 
sejren. “Tiden er et Par Aarhundreder, 
inden Atlantis naaede sin højeste 

7 Atlantis-motivet bliver udtrykkeligt nævnt i 
stykkets forord. Cf. Kaj Munk, Fugl Fønix, Nyt 
Nordisk Forlag, 1946, s. 8. Fra nu af refererer jeg 
til dette skuespil med FF.

Kulturudfoldelse og forsvandt i Havet. 
Eller ogsaa er den om nogle Aartusinder, 
naar Atlantis atter er dukket op af Havet 
og vidt fremme igen.”8 Også her hentyder 
flere detaljer til fødselssymbolikken, 
ikke mindst den ubetalelige replik, hvor 
Sperazio – alias Lloyd George – taler om 
et “Kejsersnit”, når han kommenterer 
kejser Maximilians selvmord med kniv 
(FF, 42). Den stærke mand – Marchanel 
alias Clemenceau – træder ud på altanen 
og fejrer en triumf.
Flere replikker i begyndelsen af stykket 

lader imidlertid ane, at denne sejr skal 
betragtes som en for tidlig fødsel. To 
af forhandlingspartnerne, den allerede 
omtalte kejser og Allan, dør lige før 
altanscenen. Og Sperazio, Donlands 
svage kansler, der slet ikke kan 
sammenlignes med Willi Kuhn, nærmer 
sig kun tøvende. Om Allan – idealisten – 
bliver der sagt, at han “var et Luftvæsen, 
farlig i sin Feber for at hilde denne 
tunge Klodes Børn i Maanedrømme og 
Stjernefantasier.” Marchanel mener til 
gengæld, at “saalænge der er Kamp og 
Sejr og Død paa Jorden, er Jorden god 
og Livet Livet værd.” (FF, 54-55)
Det er endnu en gang den samme 

konstellation, der kendetegner det 
utrykte skuespil Fru Koltchak. Også her 
træder den autoritære politiker ud på 
altanen og modtager mængdens hyldest. 
På et tidspunkt betegner han dog sig 
selv som “en Eventyrer, en Digter, et 
Skuespillertalent”, som begyndte sin 
karriere med “et Baroni i Maanen”9, men 
han ender med at tvinge dronningen – 
som egentlig står på fru Koltchaks side 
– til at vise sig på altanen sammen med 
ham, og det er meningen, at han skal 

8 Se note 7.
9 Side 70 i forfatterens håndskrevne manuskript. 
KMF-nr. 22.13.01
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gifte sig og få børn med hende10. Fru 
Koltchak, som hidtil har ledet landet 
med en fast hånd, har ladet sig påvirke 
af sin søns idealisme og bliver nødt til 
at vige pladsen for den hensynsløse 
politiker. Mor og søn repræsenterer 
evighedsperspektivet og myten om den 
evige genkomst. “Aanden og Evighed 
holder hinanden i Haanden, [...] saa hvad 
gør det, om vi skal arbejde paa et Par 
Tusind Aars Sigt.” (s. 74) Fru Koltchak 
og hendes søn ender på skafottet. Selv 
om det ikke har nogen større æstetisk 
værdi, viser skuespillet, at den politiske 
magt og de evige værdier faktisk er 
inkommensurable størrelser, men i 
teatrets verden kan de godt indgå et 
‘ægteskab’. Det, der foregår på scenen, 
er et resultat af sammentstødet mellem 
den synlige og den usynlige virkelighed. 
Det er to tidsfornemmelser, som tørner 
sammen. 
Skuespillet I Brændingen afsluttes også 

med en altanscene og er derfor relevant 
for denne analyse. Hovedskikkelsen, 
professor Krater alias Georg Brandes, 
har ikke noget med politik at gøre, men 
som respekteret kulturpersonlighed 
spiller han en ikke ubetydelig rolle i 
landets åndsliv. Besynderligt nok opstår 
der et problem, da han i den allersidste 
scene skal træde ud på altanen. Han 
har lige fået et slagtilfælde og er derfor 
delvis lam. Han hopper alligevel hen til 
altandøren og holder en kort tale. Han 
smelter imidlertid ikke sammen med 
sine beundrere. “Ene gaar han.” Han 
indrømmer, at han er faldet, men mener 
at han trods alt aldrig kan besejres. (KAS, 
190-191) Hvis dette – symbolsk – skal 
markere en slags ‘fødsel’, er det ‘barn’, 

10 Som i de andre allerede nævnte skuespil er 
tanken om en forestående fødsel også her sat i 
forbindelse med altansymbolikken.

der bliver født ikke velskabt… Kraters 
søn, Herbert, en af kristendommens 
repræsentanter i skuespillet, synes at 
han er “født 1900 Aar for sent”. “Du 
var blevet en af Hans, saa helt som du 
vil Sandheden, saa stort som du bærer 
dit Kors.” (KAS, 189) Han har ‘kun’ 
manglet kærlighed. Som i flere andre 
altanscener i Kaj Munks dramatik 
er der her tale om en betinget sejr, en 
fødsel med komplikationer, en tvetydig 
helt. Men skuespillets kunstneriske 
præstation ligger endnu en gang netop 
der, hvor “Berøringspunktet mellem 
Uendelighed og Grænse11” befinder 
sig. Det er betingelsen for, at “chokket 
i Sjælen” sker.
Som et kuriosum vil jeg nævne den 

geniale scene i En Idealist, hvor 
Herodes hidkalder Marie i slutningen 
af stykket (PAS, 248-251). Man ser her 
endnu en gang, hvor betydningsfuld og 
karateristisk altansymbolikken er for 
forfatterskabet. Det fungerer nemlig lige 
præcis som en altanscene og udtrykker 
noget af det mest centrale for Kaj Munk: 
godhed og renhed – knyttet til længslen 
efter evigheden – går til syvende og 
sidst altid af med sejren. Herodes vil 
gå til vinduet for at lade sig hylde af sit 
folk, og netop i dette øjeblik opdager 
han Marie og Josef, der går på gaden. 
I stedet for den ønskede hyldest møder 
han nu sin skæbne, idet han i et øjebliks 
svaghed giver Jesus kongskappen og 
dermed bøjer sig for jødernes fremtidige 
konge. 

6. Jean Genets skuespil Le Balcon 
(Balkonen) 

Bortset fra at begge to var dramatikere 
og – af vidt forskellige grunde – en 
11 Cf. den definition Munk giver af religionen i 
En Digters Vej, Mindeudgaven, s. 153. 
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slags enfant terrible i hver sit land, 
har Kaj Munk og Jean Genet (1910-
1986)  praktisk talt ingenting til fælles. 
Ordets forfatter var som bekendt 
folkekirkepræst. Han optrådte ofte 
polemisk og provokerende i aviserne, 
og på grund af sin originalitet tiltrak 
han mediernes opmærksomhed, men 
han blev stort set opfattet som en 
repræsentant for den kristne moral, 
især under krigen, hvor han blev en af 
modstandsbevægelsens åndelige førere. 
Genets livshistorie peger i en helt anden 
retning. Han førte et omflakkende liv, 
sad flere gange i fængsel. Hans romaners 
univers hinsides godt og ondt afspejlede 
hans eget mislykkede liv og hele hans 
produktion var – og er til dels stadig – 
skandaleombrust. Moralsk set er det nok 
svært af finde stærkere modsætninger 
end Munk og Genet, og grunden til, at 
jeg her refererer til franskmanden, er, 
at et af hans skuespil hedder Le Bal-
con (1955) og bruger altansymbolikken 
nogenlunde som Kaj Munk, men 
med modsat fortegn. Desuden skrev 
Genet et stykke med titlen Elle (Hun), 
hvor hovedfiguren er selve paven og 
hvis problematik – det falske og det 
sande – minder stærkt om skuespillet 
Balkonen og skal derfor inddrages i mit 
tolkningsforsøg. 
Det er oplagt, at Genets dramatik tilhører 

en anden periode end Kaj Munks. Den 
knyttes ofte til “det absurde teater”, ved 
siden af Ionesco, Adamov eller Beckett, 
og repræsenterer uden sammenligning 
et meget større brud med den klassiske 
teatertradition, end Kaj Munks produk-
tion gjorde. Det er tydeligt at mærke, at 
de to forfatterskaber ligger på hver sin 
side af anden verdenskrig og Auschwitz. 
Relevant for nærværende analyse er – 
som jeg lige har påpeget – den måde 

de bruger altansymbolikken på, for 
at understrege modsætningen mellem 
realitet og teatralitet. Der kan ikke her 
være tale om en dybdegående analyse af 
Balkonen. Som Genets øvrige dramaer 
er dette skuespil i den grad indviklet, 
at det ikke går an at sammenfatte det i 
korthed. Det er kun hovedidéen, jeg vil 
hæfte mig ved.
For bedre at få fat i den, vil jeg tage 

mit udgangspunkt i Pavens figur i 
Elle. Denne hun-figur står for Hendes 
Hellighed og ligner meget Biskoppen 
i Balkonen. Paven har problemer med 
sin egen identitet. “Hvad er Paven?”, 
spørger han sig selv. En fotograf skal 
tage et billede af ham, og det skal 
bruges over hele verden, men han er 
sig den afstand bevidst, der adskiller 
ham fra det omtalte officielle billede. 
Han er pave for alle undtagen sig 
selv, og han sammenligner sig med en 
hurtigt opløselig sukkerknald… Hans 
‘realitet’ ligger med andre ord kun i 
hans billedlige repræsentation. Genet 
skyr ingen midler for at afsløre Pavens 
menneskelighed og det løgnagtige ritual, 
der omgiver ham. Han ser ud til at glide 
på gulvet, som om han blev båret af 
engle, men fotografen opdager, at dette 
indtryk skyldes, at han simpelthen står 
på rulleskøjter! På et tidspunkt råber 
Paven: “Billeder, altid billeder, jeg er 
ked af det!” Billedet afdækker et fravær, 
det henviser til en absolut intethed, 
men samtidig med at stykket afslører 
den synlige ‘virkeligheds’ faktiske 
forlorenhed og dens teatralitet, viser 
det også teatrets (illusionens) magt og 
eksistensgrundlag. 
Det er noget lignende, der sker i 

Balkonen. Med den forskel at der her 
er tale om bl.a. en falsk biskop, mens 
Paven i Elle er den katolske kirkes 
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overhoved i højeste person. Da det 
hele er en slags leg med spejle – både 
i bogstavelig og overført betydning – 
spiller denne detalje imidlertid ingen 
rolle. Handlingen foregår i et bordel, 
som hedder “Den store balkon” og 
ganske rigtigt har en balkon – en altan 
– som danner ramme for det ottende 
‘tableau’, hvor magtens fiktive udøvere 
træder frem. Glædeshuset betegnes som 
et “maison d’illusions”, et sted hvor 
man dyrker sine illusioner og giver 
sig sine fantasier i vold. Bordellets 
kunder er helt almindelige mennesker, 
men de iscenesætter sig selv som 
biskop, dommer, general, osv. Det, de 
søger at opnå, er mindre en seksuel 
tilfredsstillelse end virkeliggørelsen af 
deres respektive “théâtres clandestins” 
(hemmelige teatre), for at referere til 
et for Genet typisk udtryk. Stykket 
har for resten en udtalt metateatralsk 
dimension. Bordellets fingerede verden 
trues af en revolution, men magtens 
repræsentanter skaffer oprørerne af 
vejen og bordelværtinden beholder sin 
centrale rolle. 
Det meget korte ottende og næstsidste 

‘tableau’, det eneste der foregår på 
bordellets balkon, og – vel at mærke 
– næsten udelukkende består av regi-
bemærkninger, er naturligvis specielt 
relevant for denne analyse. Man skal 
lægge mærke til, at balkonens gelænder 
står lige ved rampen, således at publikum 
– ved en slags mise-en-abyme – bliver 
direkte involveret i skuespillet. 
I det forrige tableau har de såkaldte 
“Figurer”, det vil sige Biskoppen, 
Generalen og Dommeren, og tillige 
Helten (Politimesteren) og Irma 
(værtinden) fået at vide, at den legale 
magt er ved at blive omstyrtet, og det er 
blevet bestemt, at bordellets gæster skal 

udnævne Irma til Dronning. Nu er tiden 
kommet, hvor de træder ud på balkonen. 
De er allesammen påfaldende generte og 
sky. Meningen er åbenbart, at de kun skal 
vise sig. Tableauet har en eneste replik, 
når en tigger – han ser ud til at være 
den eneste tilskuer – meget forsigtigt 
råber: “Længe leve Dronningen!”, men 
han går straks sin vej, lige så genert 
som alle andre. Præcis i dette øjeblik 
dukker Chantal op – hun repræsenterer 
revolutionen – og meningen er, at hun 
skal overbevise magtens repræsentanter 
om, at deres tid er forbi, men man hører 
et revolverskud, og hun falder død om. 
Det niende og sidste tableau viser, 

hvordan alt forbliver ved det gamle. 
‘Legen’ er nu forbi, men den vil straks 
begynde forfra igen.
Som allerede påpeget var Kaj Munks 

forhold til den politiske magt hverken 
ukritisk eller blind, men han gik aldrig 
så langt som Genet, hvis opfattelse af 
magten er fuldstændig desillusioneret. 
Den store forskel mellem de to er i 
denne henseende, at Kaj Munk troede 
på evige åndelige værdier, mens Genet 
befandt sig hinsides godt og ondt og var 
overbevist om, at tilværelsen alene beror 
på illusioner. I følge Jean Genet skulle 
Balkonen opfattes som en “herliggørelse 
af Billedet og Spejbilledet12” (une 
glorification de l’Image et du Reflet). 
Vel at mærke: i destruktivt øjemed. Alt 
hos Genet peger på et altødelæggende 
Fravær. Moralen erstattes af “scenens 
æstetik13”. Billederne spiller også en 
stor rolle i Kaj Munks teater, men på en 
helt anden måde end hos Genet. 

12 Jean Genet, Le Balcon, édition de Michel 
Calvin, Gallimard, 1968, s. 13.
13 Cf. Bernard Dord, Théâtres, Essais, Editions 
du Seuil, 1986, s. 136.
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7. Slutningsscener hos Kaj Munk – 
billedernes forløsende magt

I sin fintfølende og indsigtsfulde bog 
om Kaj Munks dramatik peger Ole 
Palsbo på et for denne analyse vigtigt 
træk. Med tanke på I Brændingen gør 
han opmærksom på, at “vi i dette Stykke 
første gang hos Munk møder Tanken om 
Gud, der giver sig til kende gennem et 
Billede: ‘Billedet (af Onkel Joakim)’, 
siger Marie, da Ulrich er ved at forføre 
hende, ‘det ser paa os, Gud advarer 
os!’” Og han tilføjer ganske rigtigt, at 
denne tanke “senere blev ført ud i sin 
fulde Konsekvens i ‘Smeltediglen’14”. 
Det er ikke for ingenting, at stykket 
oprindeligt hed Potteskårstykket. Den 
udstråling, der udgik fra Frelserens lille 
portræt, havde for Munk en afgørende 
betydning. Professor Menschs radikale 
sindsændring skyldes direkte billedets 
fortryllende kraft. “Er vi uværdige? Er 
Billedet her os for farligt? Ja, det er for 
farligt”, (EAS, 53) siger han i den tale 
han holder, lige før han slår portrættet i 
stykker. Den ‘herliggørelse af billedet’, 
vi her er vidne til, er det stik modsatte af 
Genets grundidé i Balkonen. Hos Munk 
er der ikke plads til den mindste tvivl. 
Billedet svarer til noget virkeligt. “… et 
Urprimitivt Sind har mødt en Person, der 
har gjort et saa overvældende Indtryk 
paa ham, at han den ene Dag i sit Liv 
kunde male.” (EAS, 16) Det er ud fra 
sådanne præmisser et lødigt kunstværk 
opstår.
Flere af Kaj Munks skuespil (I Bræn-

dingen, Han sidder ved Smeltediglen 
eller Diktatorinden) viser – som allerede 
påpeget – hvilken virkning et billede 
kan have, og i påfaldende mange andre 
stykker spiller en vision eller en ekstatisk 
oplevelse en afgørende rolle. Jeg tænker 
14 Ole Palsbo, Munk, 1940, s. 62.

her bl. a. på Pilatus, Fra Tidehvervet, 
Kardinalen og Kongen, Havet og 
Menneskene, Kærlighed, Egelykke, 
Døden og Ewalds Død. I sin artikel 
“Omkring En Idealist’s Urpremière” 
(1928) bruger Munk udtrykket “Guds 
modsætningsflammende Vilje” (En 
Digters Vej, s. 28) for at beskrive den 
kilde, den nye kunst skulle øse af. 
Palsbo mener, at det utvivlsomt var den 
indre konflikt, Munk følte inde i sig, der 
bevidst eller ubevidst har formuleret 
det. På den ene side “en brændende 
Higen mod den fuldkomne Tro” og på 
den anden “en lige saa uimodstaaelig 
Dragning mod Livet”. Hjernen mod 
hjertet. “Naar to uforenelige Følelses- 
og Forstandsstrømme evigt mødes, 
slaar sammen og brydes i et Digtersind, 
opstaar Dramaet.” Han havde et 
temperament, “hvor Følelser og Liden-
skaber behersker Bevidshedslivet suve-
rænt”. (Op. cit., s. 28)
Så tidligt som i 1916 skrev Kaj Munk 

en artikel, hvor han analyserer den 
påstand ‘Gud er Kærlighed’. Hans argu-
mentationsmetode er den dialektiske. 
Han begynder med at vise livets 
negative sider og fortsætter med at 
forsvare troen. Han sætter udtrykkeligt 
forstanden mod følelsen, men afslutter 
med en slags kærlighedserklæring til 
Jesus. Typisk nok er det et billede, der 
hjælper ham til at tage stilling. “Og 
hvad saa Jesus angaar, saa har jeg kun 
et Raad, se paa ham. Som han staar der 
ydmyg og stille, med Tornekronen paa 
Hovedet… Og uden at bryde dig om den 
kolde Forstands advarende Skrupler, vil 
du synke paa Knæ med Hjertet ved at 
sprænges af varm Følelse...” (En Digters 
Vej, s. 15-16) Hans bedste argument er 
altså et billede, et syn. 
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Munk var uden tvivl et visionært 
menneske. Som Genet troede han på 
billedets magt, men i modsætning til ham 
var han overbevist om, at der lå noget 
væsentligt bag billedets udsagnskraft. 
Der fandtes en “Virkelighed modsat af 
‘Virkeligheden’ og højere end den15”. 
Skuespillet Fra Tidehvervet – hvor 

Lucretius er hovedfiguren – afslutter med 
“et Billed, som eneste levende Guddom, 
Mandens Tilbedelse værdig”, og det skal 
“staa mildt mellem Blomster paa Altret: 
Kvinden, der midt i sin Ungdom staar 
med sit Smaabarn paa Armen”. (KAS, 
288) Spørgsmålet om tro og tvivl er et 
af hovedtemaerne i stykket, men det er 
et billede, indbegrebet af kærligheden, 
der til syvende og sidst løser problemet. 
Lucretius dør og går som en lykkelig 
mand ind i evigheden. Billedet er ikke 
en illusion, det bringer bud fra en 
virkelighed uden for tid og rum. 

8. “Kunst og selvstændigt Liv”
“Hvad kommer det mig ved, hvordan 
Vorherres Henrik VIII var, naar jeg kan 
lave min egen?”, spurgte Munk i anled-
ning af Cants første opførelse i 1931 
(En Digters Vej, s. 41). Og “Stykkets 
Grundtvig er sig selv og ingen anden”, 
forklarede han i Egelykkes forord. Han 
indrømmede, at “Stykket aldrig var 
blevet til uden Historien”, men “at være 
Digter er at tro paa Inspirationen, og 
hvad den siger En.” Og han sluttede 
med at sige, at “historiske Oplysninger 
skal man ikke hente i Teatret, men 
Kunst og selvstændigt Liv”. (EAS, 128-
129) I en anmeldelse af Thit Jensens 
roman Valdemar Atterdag mener han, 
at “Kendsgerningerne distraherer” 
(Dagen er inde, s. 212). De afleder 
opmærksomheden fra “Tilværelsens 
15 Dagen er inde, Mindeudgaven, s. 149.

Kerne” som “ligger i det absolut skjulte 
og uransagelige”. (ibid., s. 213)
I en novelle, hvor færdiggørelsen af et 

maleri (et billede igen) spiller en central 
rolle, fortæller han om en ung maler, 
der for første gang har lavet et lødigt 
arbejde, at “Ordet Aandeverden mildt 
og myndigt skrev sig i hans Hjerne [...] 
han havde naaet det, det som kun de 
Mægtigste af Malerkunstens Mægtige 
naar: at skabe noget, der ikke ligner, 
men er, at forvandle et Lærred til en 
levende Sjæl16.” 
Med tanke på Han sidder ved Smelte-

diglen spørger Ole Palsbo: “Hvad vil 
Munk egentlig sige med det Stykke… 
Og Svaret er: Intetsomhelst17! Det 
eneste, der interesserer [ham] er det, 
som altid kun har interesseret ham: det 
enkelte Menneske.” (Op. cit., s. 70) Eller 
for at bruge Munks egne ord: “Kunst og 
selvstændigt Liv”.  

9. Ordet som paradigme for det 
munkske teater

Ingen vil nok påstå, at Munk ikke ville 
nogetsomhelst med Ordet. Men hvis 
man ser bort fra stykkets oplagte reli-
giøse tendens og kun analyserer stykket 
som kunstnerisk præstation, kan det 
anses som et paradigmatisk eksempel 
på Munks dramatik. 
“Slutscenen i Ordet skal ikke være 

en ‘pointe’ men det modsatte: den står 
der mod al logik. Deri ligger nydelsen 
for kunstneren Kaj Munk: han slipper 
årsagssætningens tøjler og sprænger 
afsted over himmel og jord.” Ebbe 
Neergaard forklarer videre, at der er 
“tone og stemning af mellemkrigstidens 

16 Min fremhævelse. Dagen er inde, s. 200.
17 På idéplanet er det er alligevel klart, at han 
med Han sidder ved Smeltediglen ville bekæmpe 
antisemitismen.
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anarkiske ånd i dette18.” Jeg har svært ved 
at se, at der skulle ligge en “anarkistisk 
tendens” i Ordet. Til gengæld tror jeg, 
at det, der sker på scenen, svarer til 
punkt og prikke til Munks kunstneriske 
‘credo’. Han har skabt ‘selvstændigt 
liv’. Johannes henter ordet fra himlen 
som en anden Prometeus, og netop 
dette ord – sprunget ud af forfatterens 
inspiration – skaber bogstavelig talt 
liv… inden for teatrets univers. Hermed 
har kunsten opfyldt sin opgave, levet op 
til sit høje mål.
Det er spændende at lægge mærke 

til, at Kaj Munk ti år senere skrev en 
fortsættelse af Ordet, En Almanak-
historie ofte kaldet Ordet II. Hans Brix 
mente med rette, at “Borgensgaard-
Komplexet” havde spøgt længe i 
hans sind19. Både i det første af disse 
skuespil og i dets fortsættelse spiller 
kunsten – hhv. teatret og malerkunsten 
– en rolle. Man skal ikke glemme at 
En Almanakhistorie primært behandler 
abortspørgsmålet, men kunst er også et 
af stykkets temaer. Flere af personerne 
udtaler sig direkte om den sande kunsts 
mål og mening. Maren, der nu er blevet 
voksen, har været til et malerkursus på 
en højskole, og hun har haft en drøm, 
hvor hun så sig selv i færd med at male 
himmelen rød. Da han hører om denne 
kunstneriske frihed og dristighed, 
genkender en berømt professor, der 
er kunstmaler, sin ungdoms idealer og 
overtaler hende til at stå model for ham. 
Denne kontakt med pigens ufordærvede 
natur og kunstneriske kreativitet 
giver ham hans skaberevne til-

18 Ebbe Neergaard, Vildt afsted over Himmel og 
Jord, Kaj Munk, en Digter mellem to Verdens-
krige, 1946, s. 168-169.
19 Cf. Hans Brix, Hurtigt svandt den lyse Som-
mer. Kaj Munk 1924-1944, 1946, s. 154-155.

bage. Det tager ikke lang tid, før han 
forfører hende, hun bliver gravid, men 
sørger for, at barnet bliver dødfødt. 
Johannes, der nu er ved sin forstands 
fulde brug, får hende til at bekende sin 
synd for sine forældre og skuespillet 
slutter med, at der sker et slags mirakel, 
mens hun beder fadervor. En lang 
regibemærkning – et meget sjældent 
fænomen hos Munk – præciserer at 
“Kirkeklokken begynder igen at ringe, 
uvirkeligt, men inderligere. Væggene 
om hende synker. Loftet løftes bort.” 
Og skuespillet afslutter med et syn: 
“Fra et eller andet mørkt Sted er rejst en 
Stige med lysende Trin helt op mellem 
Stjernerne.” Det viser sig, at Johannes 
(“Eller er det ham, han lignede?”) går 
op ad den, “Bærende paa en Byrde. Nær 
ved Stjernerne løsner han for Byrden 
– et lille Barn”. Og Maren rækker sine 
arme mod den blå himmel20.
Til at begynde med er professoren 

blaseret og fuldstændig ude af stand til at 
skabe noget som helst, men mødet med 
Maren har ført ham tilbage til kunstens 
kilde. Han sammenligner bondepigen 
med Gud. Hun “kan skabe, blot ved at 
være til. Væren er Skabelse.” Han har 
således “oplevet Livet”. Han mener, at 
hun er sendt til ham, “for at det Store kan 
ske, at Evigheden et dyrt Sekund viser 
Tiden sit Ansigt!” (Op. cit., s. 53-56) 
Det er netop det, der sker i slutningen 
af skuespillet. Forfatteren evner “for en 
Stund at hjælpe os Mennesker af med 
den Sygdom, der hedder Tiden”. (En 
Digters Vej, s. 80) “Forkrænkeligheden 
falder for et Øjeblik af [tilskuerne], 
for der lyder en Røst til dem fra selv 
Aandens evige Verden, og en Flig løftes 
af det skæbnetunge Tæppe, der dækker 
20 Kaj Munk, Ordet II, En Almanakhistorie, 
2003, s. 124.
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Livets Gaade, og de hører og ser og 
bliver klogere og stærkere – i hvert Fald 
rigere.” (En Digters Vej, s. 310)
Det mirakel, der sker i slutningen af 

Ordet II, er et resultat af Marens bøn. 
Karakteristisk nok mente Kaj Munk, at 
“Drama behandler Livet i dets heftigste 
og højeste Udfoldelse – og hvor udfolder 
Livet sig heftigere og højere end i 
Bønnen?” (En Digters Vej, s. 65)
I den samme periode som En Alma-

nakhistorie skrev Kaj Munk et film-
manuskript, som forblev utrykt, men 
gav inspirationen til filmen Det gyldne 
Smil. Det omtalte manuskript – Glimmer 
og Guld – viser endnu stærkere end 
selve filmen, hvad lødig kunst var i 
Kaj Munks øjne. En lille pige reddes 
fra døden ved, at en feteret sangerinde 
sætter sig ved hendes seng og opfører 
sig som om hun var hendes mor. Hun 
fortæller hende et eventyr, hvis titel er 
“Døden og Kunsten”. Det er historien 
om en mor, som en engel har taget med 
sig op i himlen efter hendes død og om 
en lille pige, der tålmodigt må vente på, 
at det øjeblik skal komme, hvor hun kan 
følge sin mor. Denne situation er meget 
pinlig for sangerinden, fordi hun i sin 
tid har gjort det af med det barn, hun 
bar under sit hjerte, for ikke at afbryde 
sin karriere, og den lille døende pige 
minder hende uvilkårligt om denne 
hændelse. Hun ender med at skamfere 
sit eget ansigt for livstid for at tvinge 
sig selv til at afholde sig fra enhver 
form for overfladisk kunst. Hun vil nu 
spille “med Hjertet”. Hun har opdaget, 
at “Kunsten har til Opgave at give 
Menneskesjælen Ridderslag”, mens 
“Gøglet vil narkoticere Sjælen, gøre 
den til Morfinist”. (s. 48 i manuskriptet) 
Med Glimmer og Guld har Kaj Munk 
endnu en gang vist, at sand kunst for 

ham nødvendigvis står i forbindelse 
med det hinsidige.

10. Teatrets essens
Afsluttende vil jeg trække en uventet 
parallel til en af Skandinaviens mest 
kendte og i europæisk sammenhæng 
mest spillede nulevende dramatikere: 
nordmanden Jon Fosse. Afstanden 
mellem Kaj Munks tilbagevenden 
til det store drama og Jon Fosses 
minimalistiske scenekunst er i den grad 
iøjnefaldende, at det simpelthen kunne 
forekomme barokt at sammenligne 
dem med hinanden. Det, der forbinder 
dem, er imidlertid et afgørende aspekt 
af deres æstetik. I et af sine “Gnostiske 
essay” (1999) forklarer Jon Fosse, at 
“teatrets essens” er “det øjeblik, hvor 
en engel går over scenen”21. Hermed 
mener han en slags epifani, oplevelsen 
af noget uudsigeligt. Også han har svært 
ved at skelne mellem kunst og religion. 
Han mener, at “den stærke litteratur 
lærer en at dø”, anser digtningen for 
“den sekulariserede verdens mystik”22, 
og uden at blinke henviser han bl.a. til 
middelalderteologen Meister Eckhard. 
Jeg kan ikke her gå ind på Fosses 
pietistiske baggrund, som minder om 
den afgørende betydning, Indre Mission 
har haft for Kaj Munks opvækst, men det 
er klart, at begge to deler den opfattelse, 
at “Kunsten er Broder til Religionen”, 
som det står at læse i Kaj Munks berømte 
programartikel. Den helt afgørende for-
skel mellem de to er imidlertid, at det 
“fuldstændig Andet” var for Kaj Munk 
ren og skær virkelighed. Også her er det 
aktuelt at henvise til Adornos berømte 
udtalelse om Auschwitz’ skelsættende 
betydning for litteraturen.
21 Jon Fosse, Gnostiske Essay, Oslo 1999, s. 241.
22 Cf. Henning Hagerups efterord, s. 276.
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Kaj Munks
Borgensgaard-kompleks

Af Ricardt Riis

Forspil
I Per Stig Møllers bog “Munk” gen-
nemgås Munks dramaer. I et afsnit med 
overskriften “Troens magt” kommer 
blandt andet Ordet under behandling. 
Derefter tager Stig Møller fat på Ordet 
II eller En Almanakhistorie og formule-
rer den morale, som dette stykke inde-
holder, således: “Sjælen og kærligheden 
er et, og af denne forening følger elsko-
ven og barnet. … I troen, sandheden 
og kærligheden ligger frel-sen”. Den 
morale ser han også i filmen Det gyldne 
Smil, i en-akteren Den Kærlighed og i 
lystspillet Puslespil, hvor problemet er, 
om kærligheden, som den ene af de to 
hovedpersoner, Gurli, mener det, er “ren 
kønsdrift”, et “udslag af, at vi menne-
sker nu engang er indrettet sådan, at det 
ene køn ikke kan undvære det andet”, 
eller om den, som Gunner, den anden 
hovedperson, mener, er “så mægtig og 
hellig, “at man ikke har en forelskelse, 
ja, ikke engang et sværmeri, uden at ens 
liv bliver lavet om af det, ja, bliver no-
get helt andet, end det ellers ville have 
været”.”(stig,449)
Det er vanskeligt at generalisere, når 

det er Munks dramatik, det drejer sig 
om, og man kan vel allerede overfor 
Stig Møllers formuleringer rejse det 
spørgsmål, om nu også den morale, 
han mener at kunne uddrage af Ordet II 
om sjælen og kærligheden, der er ét, er 
identisk med den, der dukker op i Gun-
ners formulering, at ens liv bliver lavet 
om. Men på trods af denne generalise-
ringsvanskelighed vil jeg mene, at man 
i Gunners formulering kan se noget sær-

ligt ‘munkskt’. Det er en hovedsag for 
Munk at lade ‘noget ske’ i sine dramaer. 
Han vil ikke som andre dramatikere, 
“være besat af synlig Nervøsitet for, at 
der skulde ske noget paa Scenen”. (Fra 
artiklen “Omkring En Idealists Pre-
mière”, Berlingske Tidende 16. 2. 1928; 
digt,28.) Nej, der sker noget og der skal 
ske noget på scenen. Men det, der sker, 
er ikke kun giftmord og slåskampe og 
nedrigheder, det er først og fremmest 
det, at personernes liv bliver lavet om, 
bliver noget helt andet, end det ellers 
ville have været.
At vise, at noget sådant kan ske, ser 

Munk som sin opgave som dramatiker. 
Og det er forresten også deri, at han ser 
sin opgave som kristen dramatiker.
Modsætningen er det analyserende 

skuespil, der ikke er ude på andet end at 
afsløre figurernes inderste psykologiske 
drivkræfter. Som Svend Borberg i sin 
kendte artikel i Litteraturen 1919 siger 
det, med et citat fra Frøding: “Forøvrigt 
er det næsten umuligt at være Poet i 
disse Tider, hvor man med eller mod 
sin Vilje maa benytte Dissekerkniven 
overfor sine Følelser og ikke kan give 
sig hen i dem som i fordums Dage. … 
Analysen ødelægger Varmen og derfor 
findes der ingen Poeter nutildags, men 
kun Psykologer og Iagttagere” (litt,466), 
en artikel, som Munk bekender sin 
afhængighed af i ovennævnte artikel fra 
Berlingske Tidende.
Det var imidlertid vanskeligt for Munk 

at gennemføre dette forehavende. Ikke 
blot skulle han gøre op med diverse 
litterater, både forfattere og kritikere, han 
mødte også modstand fra teologisk side, 
ikke mindst fra Tidehverv. At mennesker 
kunne blive anderledes, måske endda 
forvandles, var imod mange teologers 
grundlæggende antagelse af menneskets 
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totale syndighed. Når således Munks 
præstekollega, A. Drewsen-Christensen, 
skulle tolke En Idealist, kunne han på 
ingen måde se på den sidste scene som 
noget, der på afgørende vis ændrer 
tolkningen af alle de øvrige scener, 
nej, de to sidste akter er skrevet, efter 
at Munk var blevet præst, og derfor kun 
udtryk for hans ønske om at give stykket 
“kirkelig legitimation”, hævder han. 
(drew,120f) For Herodes var, som han 
var, handlede ud af sin indre, psykologisk 
bestemte ondskab, og at påstå, at hans 
hjerte kunne blødgøres ved synet af 
Jesusbarnet i jomfru Marias arme, det 
er at indføre en overflødig, urealistisk, 
kristelig ingrediens i stykket.
En lignende tendens ser Drewsen-

Christensen i filmen Det gyldne Smil, 
som Munk havde skrevet manu-
skriptet til. Her ser han Munk som 
propagandadigter, og da han overfor 
Munk påpeger, at dette værk er uværdigt 
for digteren af En Idealist, opgiver 
Munk ethvert forsvar for Det gyldne 
Smil og siger: “Ja, jeg indrømmer 
Dem, hr. pastor, at En Idealist er nok så 
betydelig, og det kan jo godt være, at 
det kniber noget med karakterindholdet 
i dette gyldne smil”. (drew,119)
Jeg skal ikke forsvare Det gyldne Smils 

kunstneriske lødighed, blot antyde, 
at det, der kunne have fået Drewsen-
Christensen til at angribe filmen, 
kunne være netop den forvandling, 
der sker med hovedpersonen, en lyst-
spilskuespillerinde, der “af hensyn til 
karrieren har forladt sin mand og sit barn, 
der døde ensomt, mens det forgæves 
kaldte på hende. En aften fortæller en 
maskinmester, at hans barn ligger for 
døden og kalder på sin afdøde mor. Det 
vækker hendes moderfølelse og anger, 
og hun tager hen til barnet og illuderer at 

være dets mor. Derefter giver hun afkald 
på underholdningsteateret, for at vi sit liv 
til det seriøse teater, men hun skal nok 
vende tilbage til lystspillet med sit “gyld-
ne smil” siger hendes teaterdirektør. For 
ikke at falde i denne fristelse flænser 
hun sit ansigt. Hun vil ikke længere lede 
folk til letfærdighed, men til sandhed og 
næstekærlighed”. (stig,447) En sådan 
forvandling er komplet umulig, vil 
Drewsen-Christensen uden tvivl hævde 
ud fra sin teologiske grundholdning.
Men Munk giver ham jo tilsyneladende 

ret. Hvorfor gør han dog det, hvis han 
i modsætning til ham mener, at menne-
skelig forvandling er mulig?
Det gør han, fordi en menneskelig 

forvandling altid sker på menneskelig 
måde. Den må skildres som en 
selvfølgelighed, næsten som noget, der 
ikke kan være anderledes, og så dog 
som noget, der fandt sted, ikke i kraft af 
nogen psykologisk nødvendighed, men i 
kraft af - ja, af hvad? I kraft af dramatisk 
nødvendighed, vil Munk måske sige. I 
kraft af sprogets iboende styrke, vil 
jeg sige. Det vil sige, den dramatiker 
eller romanforfatter, der vil skildre, at 
forvandling finder sted, må balancere på 
en knivsæg: det hele må ske i naturens 
orden, der er intet påfaldende ved det, 
og dog er det netop i dette upåagtede, 
at hele den dramatiske nerve ligger, 
for personen bliver faktisk en anden. 
Og hvad han indrømmer Drewsen-
Christensen, er nok ikke andet, end at 
han, hvad Det gyldne Smil angår, måske 
ikke har været særlig heldig med at 
opretholde denne balance.
Derimod blev den på mesterlig måde 

fastholdt i sidste scene af En Idealist. 
Blot ser Drewsen-Christensen det ikke, 
for han véd på forhånd, at forvandling 
ikke finder sted. Mennesket er en synder 
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helt igennem, og det forbliver en sådan 
til sidste åndedrag. Basta. Intet kan rokke 
ham i denne tro, selv ikke en Herodes, 
der af den upåagtede styrke i samtalen 
med jomfru Maria lader sig drage bort 
fra sine onde planer om voldtægt, lader 
barnet lege med sit scepter, ja, forærer 
ham sin kappe til sidst for at skjule sin 
oprindelige, onde hensigt. 

Denne mulighed for forvandling, en 
mulighed, som af og til virkeliggøres, er 
hos Munk et yderst centralt fænomen. 
Vil man læse Munk uden at tage hensyn 
til den, kommer man uvægerlig til 
at mistolke ham. Men som man kan 
forstå, er der ikke desto mindre folk, 
der har gjort netop det. Om det især 
er teologer, der ikke vil se en sådan 
forvandlingsmulighed, véd jeg ikke. 
Det kunne såmænd godt tænkes, for 
dette folkefærd har det med at fastlåse 
mennesker i en syndetrøje, der er ganske 
umenneskelig. Ellers mener de vist ikke, 
de ret kan få anbragt det sære fænomen, 
der hedder ‘syndernes forladelse’. 

Men det må da også indrømmes, at 
når denne forvandling, når den skal 
fremstilles på scenen, må fremstilles 
som det mest naturlige af alt, og når 
Munk selv er opmærksom på, at det 
netop er det, der er kunsten (‘kunsten’, 
forstået både som Kunsten med stort K 
som identisk med den kunst, der står som 
modsætning til det falsk menneskelige 
og det underlødige, og ‘kunsten’, forstået 
som det gode dramatikerhåndelag) at få 
begge dele med i lige høj grad, så er 
muligheden for at overse forvandlingen 
hos Munk nærliggende.
Det forholder sig med det som med 

spørgsmålet om, hvorvidt en forfatter 
skriver om sig selv. Ifølge Drewsen-

Christensen (drew,118) svarede Munk 
en ung forfatter, der spurgte om netop 
det: “En Forfatter skriver altid kun om 
sig selv, men saadan, at ingen opdager 
det”. Sådan foregår der også gang på 
gang en forvandling med personerne i 
Munks skuespil, blot foregår det sådan, 
at ingen opdager det. Eller det foregår 
sådan, at man må tro på forvandlingens 
mulighed for at opdage det. Og kun det 
øje, der i forvejen er åbent for netop 
denne mulighed, opdager det som en 
tolkningsmulighed.
Således virker det potteskårsbillede, 

som professor Mensch har fået sammen-
stykket af sine fund fra Palæstina, tilbage 
på ham selv med en sær forvandlende 
kraft. Han er alene på scenen og skriger 
så hen mod skrivebordsskuffen, hvor 
billedet ligger, efter at han i vrede 
har sendt sin sekretær bort, fordi han 
opdagede, at hun var jøde, skønt han 
just havde erklæret hende sin kærlighed: 
“Du skal lukke dine Øjne. Jeg ved nok, 
du ligger og stirrer dernede. Men du 
er død. De dræbte dig dengang. Og to 
Aartusinders Jord ligger paa dine Øjne. 
Ergo er det umuligt, du kan se. Aah, 
disse Jøder! Pestbaciller omkring os! 
Jeg aabner min Pung for at købe mig 
Føde, der sidder en Jøde i den. Jeg gaar 
til min Seng for at finde Hvile, en Jøde 
har skjult sig i den. Selv i mit Hjerte, mit 
tyske Hjerte, sidder, uudryddelig, Jøden. 
Ja ja, som du vil da, du døde Billede af 
den døde, som du vil da! jeg er for svag 
imod dig; jeg faar tale med hende endnu 
engang; før jeg sletter hende ud af mit 
Sind og mit Minde, skal hun have min 
Haand til Farvel”. (egel,145)
Er dette overnaturligt? Er der tale om 

et mirakel? Har den døde Jesus virkelig 
sådanne kræfter i sig? Ja, naturligvis. 
Sådan forholder det sig. Sådan må det 
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fortolkes. Vi, der tror på Kristi virke-
kraft, er ikke spor forundrede over den 
dødes tale (Jo, måske lidt! For det er 
altid overraskende, når disse kræfter 
bryder igennem). Men der er ingen 
tvang i denne fortolkning. Man kan 
også sige, at det altsammen foregår 
i Mensch’s samvittighed. Så når han 
siger: “selv i mit Hjerte, mit tyske 
Hjerte, sidder, uudryddelig, Jøden”, så 
menes der blot, at kristendommen er en 
uløselig del af den tyske kultur. Miraklet 
er skjult. Forvandlingen er til at forstå, i 
hvert fald for ethvert mennesker, der har 
fortrudt en for overilet handling, og det 
vil jo sige, at alle kan forstå det. Men 
forbindelsen til Kristus eller forståelsen 
af begivenheden som et under er ikke til 
at se umiddelbart.

Muligheden for forvandling, det er, 
hvad der skal fastholdes. Men man må 
vistnok sige, at Munk først fik øje på 
nødvendigheden af at fastholde det på 
det dramatiske område, og først senere 
så nødvendigheden på det teologiske 
område. At der sker noget på scenen, 
sådan formulerede han sit dramasyn i 
1928, i artiklen “Omkring En Idealists 
Urpremière”. Og man kan som sagt 
finde en række tilfælde i skuespillene, 
hvor der virkelig ‘sker noget’, deriblandt 
sker en forvandling af personerne.
Men blandt alt det, der ”sker” på 

scenen, er jo også opvækkelsen af den 
døde Inger i Ordet. Her får man da 
‘sker’ for alle pengene! Men hvordan 
passer denne begivenhed sig ind i alt det 
andet, der ‘sker’ i Munks dramaer? 

Ikke godt!

Det er sandt, at begivenheden medfører, 
at et menneske, der før ikke kunne tro 

på Gud, nu tror. Det er den unge Mikkel 
Borgen, som dette sker med. Og det er 
sandt, at alle på scenen nu bryder ud i 
lovsang: Thi synger lydt og sjæleglad/ 
Guds menighed i allen stad/ Ære være 
Gud i det høje. Men sker nu også denne 
forvandling af Mikkels sind på samme 
måde, som den sker med Herodes, med 
professor Mensch, osv? Hvor Herodes 
må indrømme, at selv hans hjerte har 
hyldet den ny barnekonge, og hvor 
Mensch af billedet overbevises i sin 
samvittighed, dér tvinges troen frem 
hos Mikkel. Som Munk selv skriver i 
artiklen “Om Miraklet” fra september 
32: “... Undtagelsen, at , “død er leven-
de”. Hvordan kan Mennesker tro paa 
det? Det var de skam nødt til; for de saa 
med deres Øjne”. (digt,62)
Jeg tænker mig, at Munk var nogenlunde 

tilfreds med en sådan konstatering, fordi 
den holdt sig indenfor teologien. Men 
jeg tænker mig også, at Munk har følt, 
at en sådan begivenhed var uholdbar 
indenfor dramatikken. Vel kan der ske 
en forvandling med mennesker; men det 
sker i naturens orden, ikke mod naturen. 
Og sker Mikkels forvandling i grunden 
ikke mod naturen?
Der var flere ting, der i oktober 1925 fik 

Munk til at skrive Ordet. Den mindste 
ting var såmænd nok den opfordring, 
han fik fra Hans Brix om at skrive 
et stykke, der tager bønder alvorligt. 
En langt mere afgørende ting var den 
begivenhed, han var ude for som præst: 
at skulle overvære, at en ung kvinde 
døde i barselsseng; i den henseende 
er Ordet én lang anklage mod Gud, 
en anklage, som dog ikke har form af 
en anklage mod Gud. Men en stærkt 
medvirkende årsag var også Bjørnsons 
Over Ævne. Den måtte Munk protestere 
imod. Bjørnson forklarer i en note til 
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sidst, at alle de tilfælde, som pastor Sang 
i Nordnorge helbredte, var psykiatriske 
tilfælde; (bjør,228) der var tale om 
hysteriske lammelser, og når de, der 
tror på helbredelse ved bøn, helbredes 
af pastor Sang, er det videnskabeligt 
forklarligt.
Imod en sådan opfattelse er Ordet en 

flammende protest. Men en teologisk, 
mere end en dramatisk protest. Et 
under er et brud på naturlovene. Og for 
at ingen skal være i tvivl om underets 
virkelighed, lader Munk hengå fem dage 
efter Ingers død, før Johannes kommer 
og opvækker hende. Så må det vel 
stå klart, at man ikke kan bortforklare 
underets virkelighed, som Bjørnson 
forsøger at gøre det.

Men hvor Munks dramatiske jeg ikke har 
protesteret, hvad angår Mikkel og hans 
omvendelse fra ateist til gudstroende, 
dér kan han ikke undgå at høre en 
voldsom protest fra samme dunkle del 
af personligheden, når det drejer sig om 
den hovne læge Houen. Munk bemærker 
i Bo Bojesen Ruds bog “Kaj Munk”, 
at han elsker den doktor, (brud,91) og 
det skal såmænd nok passe. Og stillet i 
valget mellem at skulle lade ham være 
nødt til at bøje sig for det, hans øjne 
ser, så han bliver kristen, og at skulle 
lade ham fornægte sine sanser, opfinder 
Munk en kattelem til ham at smutte ud 
af: Ligsynsmændene. Kattelemmen har 
Munk indrettet på forhånd gennem læ-
gens nedsættende bemærkninger om 
denne ordning, og da underet foreligger 
for lægen som en kendsgerning, smutter 
han straks ud af den dertil beregnede 
kattelem, for han skal jo, lige så lidt som 
alle andre, tvinges til at omvende sig. 
Det er naturligvis lægens bemærkning: 
“Ligsynsmandsinstitutionen skal afskaf-

fes”, der tænkes på (kærl,65).
Læg mærke til, at ifølge den fortolkning, 

jeg her giver til bedste, er kattelemmen 
opfundet til benefice for doktor Houen, 
ikke for Munk selv. Selv om han ikke 
altid følte sig så troende, som han 
syntes, han burde være, så ville han vist 
føle det højst nedværdigende at skulle 
krybe igennem en sådan kattelem. 

Mellemspil
Jeg vil nu indskyde et lille teologisk 
mellemspil, som skal afbilde min, 
ikke Munks teologi, men måske nok 
svarer til Munks mere eller mindre 
bevidste dramatiske opfattelse. Hvad 
der her er på færde, er en meget 
afgørende problemstilling indenfor 
teologien, nemlig spørgsmålet om, 
hvordan et menneske kommer til tro, 
bliver omvendt eller går i sig selv. 
Muhammed følte de åbenbaringer, 
han fik, som noget påtvunget. Derfor 
mente han sig berettiget til uden nogen 
samvittighedskval at tvinge andre til 
tro. Dette har de muslimske tænkere 
sidenhen skullet forholde sig til, hvad 
de har gjort med forskelligt held. Jesus 
var en helt selvstændig person, da han i 
Getsemane blev stillet overfor Gud, han 
indså selv nødvendigheden af den død, 
han skulle igennem, og selv om han bad 
om at måtte blive fri – for han var som 
alle andre mennesker bange for døden 
– så sluttede hans bøn dog med et “dog 
ikke som jeg vil, men som du vil”. (Matt 
26,39). Det har kristne teologer sidenhen 
brugt megen tid på at bearbejde. Maxi-
mus Confessor, Muhammeds samtidige, 
(580-662) hævdede således, at Jesus 
havde to viljer, en menneskelig og en 
guddommelig, men at den menneskelige 
frit bøjede sig for den guddommelige 
i Getsemane have. Ikke, at mennesket 
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så kan komme til tro ved egen kraft, 
for dette sker kun, når Ordet lyder, og 
Helligånden virker i hjertet, men denne 
virken stiller mennesket frit, vi tvinges 
ikke, det er os selv, der forstår og bøjer 
os.
Og knap tusind år senere skændtes 

Erasmus og Luther bravt om, hvorvidt 
den menneskelige vilje var fri eller 
trælbunden, det vil sige, om mennesket 
selv kunne gøre fra eller til, når det drejer 
sig om at blive omvendt. Et paradoks, 
øjensynligt, der kun lader sig beskrive 
paradoksalt. 

Denne paradoksalitet i den kristne 
teologi viser sig i ny testamente i en 
dobbelt virkning af Jesu undere. Efter 
Jesu opvækkelse af Lazarus hedder 
det således i Johannesevangeliet, at 
mange jøder kom til tro på Jesus. Men 
umiddelbart efter fortæller evangelisten, 
at netop dette under førte til, at rådet 
besluttede at slå Jesus ihjel (Joh 11,45 
og 53), altså den stik modsatte virkning 
af det samme under.
Desuden har nogle teologer formodet, 

at Johannesevangelisten med sin Laza-
rusberetning vil demonstrere, hvad 
Abraham siger til den rige mand i Jesu 
lignelse, Luk 16,19-31. Her anmoder 
den rige mand, der er endt i pinestedet, 
Abraham om at sende Lazarus til hans 
brødre, at ikke også de skal ende dér. 
Abraham indvender, at de jo har Moses 
og profeterne. Men den rige mand 
hævder, at de ville omvende sig, hvis der 
kom én til dem fra de døde. Dertil er det 
så, Abraham siger: “Hvis de ikke hører 
Moses og profeterne, vil de heller ikke 
lade sig overbevise, selv om en står op fra 
de døde.” Og netop med reaktionen fra 
det store råd viser Johannesevangelisten 
sandheden af Abrahams udsagn.

Vi kan altså se paradoksaliteten i det 
forhold, at underet i form af åndens 
indgriben kræves, for at mennesket 
kan blive omvendt – det sker ikke ved 
menneskets egne, iboende kræfter – 
men at Jesus dog gang på gang afviser 
at foretage et under, for dermed at 
fastholde, at det er mennesket selv, der 
må komme til ny erkendelse. 

Løgstrup har formuleret sagen ved 
at tale om dette at komme til tro som 
identisk med det at få et indfald. Et 
indfald kan man ikke skaffe sig selv; det 
kommer ikke, fordi man anstrenger sig 
eller arbejder grundigt med sagen. Det 
kommer bag på én, bemægtiger sig ens 
tanker, uden at man næsten kan gøre fra 
eller til. Og dog er indfaldet ens eget, dog 
hører indfaldet hjemme i menneskets 
inderste sind. Paradoksalt? Ja, men det 
kan ikke beskrives anderledes.
Eller, hvis vi skal inddrage Munk: 

Den vision, han lader pastor Kargo i 
skuespillet Kærlighed blive til del på 
dødslejet, hvor han hører krucifikset 
tale til sig (kærl,119), lader indfaldet 
eller den nye erkendelse være noget, 
der påtvinger sig ham udefra, som en 
vision jo altid vil gøre det. Og dog siger 
han, inden han fortæller, hvad han hørte 
den korsfæstede sige: “Der klares en 
gåde for mig”. Hvilket udsagn jo lader 
ane, at indfaldet, erkendelsen, visionen, 
er noget, der kommer fra hans eget 
inderste. Ikke blot er dette, som de andre 
eksempler, paradoksalt, det er også et 
eksempel på ét af de steder, hvor Munks 
teologiske opfattelse og hans dramatiske 
opfattelse smelter sammen. 

Hermed er det teologiske mellemspil 
afsluttet, og vi kan gå over til det, der er 
hovedproblemet i dette essay.
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Argumentation I
Først vil det være hensigtsmæssigt kort 
at repetere handlingsgangen i Ordet II. 
Den er i korte træk den, at Mikkels og 
Ingers datter, Maren, nu er blevet en 
voksen pige; hun er halvvejs forlovet 
med pastor Bandbuls søn, Andreas, 
men lader sig alligevel forføre af en 
kunstmaler. Da hun opsøger ham i 
København, fordi hun er blevet gravid, 
erfarer hun, at han er gift, og trækker sig 
tilbage. Tilbage på Borgensgaard bliver 
hun forlovet med Andreas og bruger det 
som påskud til at komme til København 
for at lære fransk; de skal bo i Paris på 
hans stipendium. I København får hun 
barnet slået ihjel og venter nu på, at det 
dødfødte barn skal komme frem. Men 
Johannes, hendes farbror, der i sin tid 
opvakte Inger fra de døde, har set hende 
med mave på og opsøger hende, uden 
dog at kunne få hende med hjem. Senere 
finder han frem til maleren, og da han 
har konstateret, at det berømte maleri, 
han har lavet, virkelig er malet med 
Maren som model, ødelægger han det, 
men bliver selv dødelig såret under det 
efterfølgende håndgemæng.
Sidste akt foregår på Borgensgård, 

hvor man midt i en streng snestorm 
forbereder Marens bryllup med Andreas 
Bandbul. Andreas kommer forbi, lidt 
illegitimt efter de almindelige regler, 
og kommer uforvarende til at tænde for 
radioen, netop som speakeren fortæller 
om Johannes, der er trængt ind til Ardens 
og er død af sine sår. Da Maren hører 
om det, men også først da, omvendes 
hun, går til bekendelse, fortæller om, 
hvad hun har gjort i København, og 
det fortæller hun om, fordi “farbror 
Johannes vil det”.
Det, der nu er hovedspørgsmålet, 

er følgende: Hvad er det, Munk vil 

rette ved Ordet, siden han har følt det 
nødvendigt at udsende en ‘forlængelse’ 
af dette skuespil? Munk skriver den 30-5 
35 til Hans Brix i forbindelse med, at 
han sender ham manuskriptet til Ordet 
II: “Saa lagde det sig omsider til Rette 
– efter aarelang Kamp. Men hvordan 
har det lagt sig til Rette? Er det en 
Almanakhistorie? Eller et Digterværk? 
Eller en Almanakhistorie, som kan blive 
et Digterværk? Jeg maatte befri mit 
Sind for det Borgensgaard-Komplex. 
Gudskelov, det nu er naaet”.
I det næste brev (5-6 35) hedder det: 

“mon det ikke er bedre baade af Hensyn 
til Ordets Verdensry og af Hensyn til 
dette Stykke selv, at lade Ordet være 
udenfor? Kalde Folkene Kresten og 
Hansigne i Stedet for Mikkel og Inger?” 
(brix,154)

Disse to små brevafsnit vil jeg mene er 
uomgængelige, hvis man vil gøre sig 
tanker om, hvordan forholdet mellem 
Ordet I og Ordet II er. Desværre må 
jeg så i samme åndedrag konstatere, 
at ingen af de ret få personer, der har 
taget Ordet II op til behandling, har 
taget hensyn til dem. Det kan skyldes, 
at de hidtil kun har været kendt gennem 
Hans Brix’ “Hurtigt svandt den lyse 
Sommer”, og at man i Brix’ referat ikke 
ret kan se, hvilke udtryk der er Munks 
og hvilke Brix’. Først når man sidder 
med Munks breve foran sig (eller en 
afskrift af samme), kan man se, at f. eks. 
udtrykket “Borgensgaard-Komplex” er 
Munks eget.
Men ak, selv om man så har brevene for 

sig, skal der grumme megen overvejelse 
til, før man kan opdage, hvorfor Munk 
skrev Ordet II. Hans Brix, der jo dog har 
kunnet læse ovenstående breve, nøjes 
med at give som begrundelse, at “Munk 
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tænkte dermed at give de Anmeldere 
en Lektion, der ved Ordets Opførelse, 
i Landsbylægens Votum, at Inger, den 
unge Kone, kun havde været skindød, 
vilde finde et Forbehold af Digteren 
overfor Underet med Genopvækkelsen, 
der er Skuespillets Mening og Kerne. I 
ældste Form af Skuespillet findes den 
paagældende Doktorbemærkning slet 
ikke”. (brix,154)
At dette skulle være Munks mening 

med at skrive en fortsættelse af Ordet, 
ses ikke af de bevarede breve. Men 
Munk kan naturligvis have ytret noget 
i den retning i en personlig samtale med 
Brix. Blot undlader Brix komplet at gå 
ind på, hvad der kan menes med Munks 
Borgensgaard-kompleks. Og selv om 
man må indrømme ham, at Munk i en 
dialog mellem Inger og Johannes, hvor 
Inger siger om opvækkelsen, at “det tror 
vi dog”, lader Johannes sige, at “det véd 
vi” (alma,42), så er det dog temmelig 
lidt at skrive et skuespil på, og selv om 
man i den bemærkning nok kan finde 
en ‘lektion’ af den art, Brix omtaler, så 
indtager bemærkningen slet ikke nogen 
central plads i Ordet II, og det kan 
derfor ikke være den eneste grund til, at 
skuespillet blev skrevet.

Nøjgaard nøjes med at omtale En 
Almanakhistorie ganske kort, for at 
give et referat ville være forkert, før 
stykket har været enten opført eller 
trykt. (nøjg,278) Men af hans korte 
omtale ser det ud, som om Munk kun 
ville tilfredsstille vores nysgerrighed 
med hensyn til, hvordan det siden gik 
på Borgensgaard. (nøjg,277) Og det 
synes heller ikke at være tilstrækkelig 
begrundelse. 

Arne Munk har i forordet til En 
Almanakhistorie refereret og bedømt 
skuespillet. Noget af det væsentligste 
ved hans gennemgang er, at han tydeligt 
ser, hvordan der af Maren selv og af 
doktor Houen, der vil hjælpe hende 
ved at tilbyde abort, lægges op til, at 
livet kan leves på en løgn. Modsat ser 
han, efter min mening helt korrekt, 
det væsentligste i Johannes’ gerning 
som dette at nedbryde al løgn. Og den 
Johannes, der har denne gerning, er en 
Kristus-identifikation. (alma,19)
At Munk genoptager en handling fra 

et tidligere skuespil, er et særtilfælde 
(alma,7), siger Arne Munk, og han synes 
at forklare dette mærkelige tilfælde 
derved, at Munk vil illustrere sentensen: 
“Har vi toppet, må vi dale”, altså vise, 
hvordan hverdagslivet efterfølger livet 
på de høje trosnagler. Noget Borgens-
gaard-kompleks har Arne Munk ikke 
opdaget, og det forsøger han derfor 
heller ikke at påvise. 

Noget tilsvarende findes i den 
gennemgang, som Kjell Arnold 
Nyhus leverer i ”Kaj Munk, Opgørets 
dramatiker”, side 183-197. Til indled-
ning synes han at være af Arne Munks 
opfattelse. “Hvad får vi ud af at få en 
død tilbage?” dette skulle være det 
spørgsmål, Munk ville have besvaret 
gennem stykket (opgør,183). Lidt 
senere udvides dog denne noget pauvre 
begrundelse med følgende betragtning: 
“I Ordet II er der ingen, som længer 
søger det håndgribelige mirakel, men 
får de miraklet på anden vis? Hvad slags 
liv var det, som begyndte for Johannes 
og de andre, og hvordan påvirkes deres 
tro af den livsvirkelighed, de nu bliver 
kastet ud i? Ordet er virksomt også i dette 
skuespil, men på hvilken måde? Hvad 
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ville Kaj Munk med dette ”efterspil”?” 
(opgør,194)
Det sidste – væsentlige – spørgsmål 

besvarer han sidst i sin artikel således: 
“Fremtiden er Guds tid. For det er vel 
det, Munk vil sige, når han transformerer 
miraklet – opvækkelsen af den døde 
Inger – til et mirakel i det hinsidige. 
Dér får Marens barn det nye liv i gave”. 
(opgør,196) Dog lader overskriften på 
artiklen: “Opvækkelse til sandhed” os 
ane, at han vist egentlig har et andet 
mirakel for øje, nemlig det, der sker 
med Maren, da hun i radioen hører 
om sin farbrors død. Det samme synes 
at fremgå af hans bemærkning om, at 
“der er ingen, der vækkes til nyt liv i 
Ordet II, men der er flere, som vækkes 
til sandhed”. (opgør,194) Men denne 
opvækkelse kalder han, ordet til trods, 
alligevel ikke for et mirakel.
Han har, ligesom Arne Munk, blik for, at 

Johannes er en Jesus-figuration. Men han 
tror, at dette skal forstås i forlængelse af 
en ‘imitatio-Christi’-forståelse af Kris-
tus, og bebrejder i nogen grad Munk, 
at han ikke formår at give en bedre 
skildring af det fuldkomne menneske. 
(opgør,191) Han ikke ser Johannes’ 
virke som dette at få mennesker til 
at forvandles, og det skyldes vist, at 
han rammes af den anklage, jeg har 
ladet Munk udøse over litteraterne i 
begyndelse af nærværende artikel. Han 
er interesseret i at undersøge personernes 
karaktérer, deres psykologiske gehalt. 
Og her ser han, at rollerne er lidt 
stive og klichéagtige. Ardens er en 
kokainsniffende, selvoptaget kunstner, 
dr. Houen en fascistisk kyniker, Mikkel 
fejg, og Andreas en patetisk kjekkas, 
noget, jeg ikke rigtig véd, hvad betyder 
på dansk (Nyhus skriver på norsk, jeg 
har oversat til dansk). (opgør,186) Om 

Andreas kan han således skrive, at der 
vælter så megen virkelighed ned over 
ham, at han stikker af fra Maren og 
hele Borgensgaard – antagelig for altid. 
(opgør,195) Denne sidste antagelse røber 
ham: Han hører til sjæleanalytikerne. Så 
snart han har fundet ud af personens 
karakteristika, kender han hans fremtid. 
For ingen kan naturligvis bevæge sig 
udenfor de psykologiske afgrænsninger, 
der er givet ham. Forvandling? Det er en 
by i Rusland. 

Argumentation II
Men hvad var da efter min mening 
grunden til, at Munk skrev Ordet II? 
Hvad var det, han var utilfreds med ved 
Ordet I, siden det havde givet ham et 
“Borgensgaard-kompleks”?
Lad mig lidt forsigtigt begynde med at 

sige, at Munk måske har villet komme 
med en rettelse mere til Bjørnsons Over 
Ævne. Oven i købet en rettelse af mere 
teologisk karaktér. Bjørnson havde 
nemlig i en lang, forførerisk scene før 
den sidste scene, hvor underet sker og 
Klara Sang rejser sig og går, ladet en 
række præster diskutere underet. Og 
han lader deres diskussion munde ud i, 
at de alle falder på knæ og beder om, 
at underet må ske: “Troen kan, åh, den 
kan”, siger de. (bjør,226) Men mere 
end det, han har ladet én af præsterne 
uimodsagt hævde, at med det under, de 
her om lidt forhåbentlig vil blive vidne 
til, vil Gud opfylde et løfte, der har stået 
uopfyldt i 1800 år, løftet om et under 
så stort, at alle, som ser det, kommer 
til tro, og kirke og kristendom vil påny 
opleve stor fremgang og tilslutning. For 
det var netop underet og undertroen, der 
manglede. (bjør,225)
Når Munk lader Inger spørge Johannes, 

om ikke han efter det store under med 
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hende havde forventet en sådan fremgang, 
og lader Johannes svare, at han ikke 
husker, hvad han forventede, (alma,42f) 
men at han intet formåede, så kan det 
være et svar til præsternes overspændte 
forventninger hos Bjørnson (og måske til 
hans egne deraf opflammede tilsvarende 
forventninger, for Bjørnsons scene er 
meget forførende, og Munk blev måske 
forført og tilsvarende dybt skuffet over, 
at Bjørnson lader sit skuespil slutte med, 
at både Sang og hans hustru dør, ramt af 
hjerteslag).
Men langt mere afgørende end denne 

lille korrektion er dog en bemærkning, 
som Munk har lagt i Johannes’ mund i 
scenen, hvor han har opsøgt Maren på 
hendes værelse på Vesterbro. Maren 
afviser alle hans tilbud om hjælp, han 
kan ikke gøre andet for hende end gå og 
holde sin mund overfor hendes forældre. 
Her svarer så Johannes: “Det er sandt, at 
mod din Vilje kan jeg jo ingenting, om 
jeg saa var Gud selv”. (alma,95)

“Om jeg så var Gud selv”. Det er 
en afgørende replik. Og tillige en 
afslørende replik. Hvor er den Johannes, 
der kunne nedbede underet, få Ordet, 
det livgivende, lagt på sin tunge, så det 
utrolige kunne ske, at en død rejser sig? 
Ja, han er forvandlet til en afmægtig 
skikkelse, der intet formår, intet under 
kan nedbede, ingen forvandling kan 
fremkalde. Mere end det: Er han end 
aldrig så meget en Jesus-figuration, så er 
det i dette tilfælde den afmægtige Jesus, 
han tager skikkelse af, Getsemane haves 
Jesus, der bad, så hans sved blev som 
bloddråber, men det, han bad om, skete 
ikke. For det var jo, hvad Johannes 
gjorde den nat: han ville rejse en stige 
op til Gud, han ville kravle på sine knæ 
op ad den, og så skulle det nok lykkes 

Gud og ham at få Maren til at forstå; for 
netop forståelse er det, hun mangler, og 
netop i forståelsen er det, Gud handler 
med os mennesker. Og det, hun skal 
forstå, er, at “Forældre som dine dem 
skylder du ikke Fromhed og ikke 
Dyd, men ét skylder du dem, og uden 
det kan hverken du eller de leve, og 
det er Ærlighed. Og det er Ærlighed.” 
(alma,97)
Men forståelsen kommer i Guds time, 

ikke i menneskets. Hvor Johannes i 
Ordet fik Gud til at handle i det minut, 
han fremsagde sin besværgelse, dér er 
Gud i Ordet II tavs overfor stigen og 
knæene og bønnerne. Maren forbliver 
stejl og viger ikke fra sit forsæt. 

Det er en sølle Jesus-figuration.

Hvad det følgende angår, kan man 
forestille sig, at Munk har læst Over 
Ævne II. Her lader Bjørnson Elias, 
pastor Sangs søn, taler om martyriet og 
sige, at “vil du rejse liv, så dø for det!”, 
“de store, som vil høres, må først derind 
[ind på den anden side af døden, rr] der 
er livets talerstol rejst”. (bjør,262) Men 
han kan såmænd også blot have læst om 
Jesu skæbne i evangeliet. For han talte 
jo netop først rigtig, da han kom derind, 
dvs. ind på den anden side af døden.
I hvert fald: Det er, hvad Johannes gør: 

han taler fra den anden side af døden. 
Og denne gang taler han, så Maren hører 
det og forstår. Da hun i radioen hører, 
at Johannes er død, falder der skæl fra 
hendes øjne, og hun forstår det, hun før 
ikke ville forstå: at forældre som hendes 
skylder hun ikke fromhed og dyd, men 
ét skylder hun dem, og det er ærlighed. 
Og så er det, hun går til bekendelse og 
fortæller, hvad hun virkelig skulle i 
København. 
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Og se, her vil jeg så gå videre end 
mine forgængere i fortolkerembedet. 
Jeg vil ikke blot hævde, at det, der her 
skete med Maren, er identisk med den 
forvandling, som Munk lader ske med 
sine personer på scenen – hvilket vist 
allerede er udover, hvad de forestiller 
sig – jeg vil videre identificere denne 
forvandling med det kristne grundunder, 
nemlig det under, at et menneske gribes 
af forståelse, ja, jeg vil endda føje til, 
at dette under smitter og fremkalder en 
perlerad af undere; Inger, Andreas, ja, 
også Mikkel, alle omvendes de i løbet 
af slutningsakten, og de omvendes 
på ganske naturlig måde, så enhver, 
der læser det eller ser det, kan forstå 
det, forudsat, han er et helt menneske, 
og måske også forudsat, han ikke har 
teologiske spærringer i sindet. Jeg ind-
rømmer blankt, at jeg ikke er ganske 
sikker på, om jeg har teologen Kaj 
Munk med mig, men jeg er til gengæld 
ganske sikker på, at jeg har dramatikeren 
Kaj Munk med mig. For han skriver 
dramaer, hvor der virkelig sker noget 
på scenen. Og det, der sker, det er, som 
Gunner siger det, “at ens liv bliver lavet 
om af det, ja, bliver noget helt andet, 
end det ellers ville have været”. 

Tag underet med Inger! At hun, da hun 
hører Maren fortælle om sin forbrydelse, 
er parat til at forstå og tilgive! Nå ja, så 
snart vi hører, hvad hun siger (“Min 
stakkels lille Pige, min stakkels lille 
Pige! Har du lidt alt det!”), (alma,114) 
er vi straks klar med vore psykologiske 
forklaringer. For bagklog kan man jo 
altid være. Det er klart, siger vi, hun har 
hørt sin datter forklare, hvad hun gjorde, 
hun har hørt hende sige, at hun selv 
begravede den lille dødfødte krop: “Det 
var det værste!” (alma,113) Og hun, 

der selv under sin samtale med Maren 
fortæller, at hun glæder sig over, at 
Maren ofte tænker på den lille bror, hun 
ikke fik (alma,67) - jamen, det forstår vi 
da så udmærket, at netop hun må føle 
medlidenhed med Maren! Og inden vi 
får set os om, har vi fået forvandlet dette 
mirakel, denne Guds indgriben i vor 
verden med sit ord og sin ånd til noget 
dagligdags, noget selvfølgeligt, noget 
yderst forståeligt. Naturligvis, sådan 
måtte hun reagere, sådan måtte det gå 
til.
Jamen, gode og kloge psykologiske 

analytiker! der er intet nødvendigt i 
hendes reaktion. Hun kunne lige så godt 
have reageret på modsat måde. Munk 
har lagt op til denne reaktion, ja. Men 
han har også lagt op til den modsatte 
reaktion. Han har fortalt, hvordan Inger, 
da talen kom til at dreje sig om bagerens 
Olga, der var “kommet galt af sted”, 
gav udtryk for bebrejdelse mod Olga: 
“at Olga kunne gøre sin Mor saa ond en 
Sorg”. (alma,66) Så Inger kunne lige så 
godt have reageret på Marens bekendelse 
med bebrejdelse. Og forøvrigt, netop 
bemærkningen om at forvolde sin mor 
sorg er i skuespillet med til at styrke 
Marens beslutning om at få foretaget en 
abort; for bemærkningen bliver ikke af 
Inger på nogen måde blødgjort.

Men i dette skuespil har Munk netop 
forstået kunsten, den kunst at få 
fremstillet underet, Guds indgriben, 
som det selvfølgelige og naturlige. 
Forvandlingen er der, ja, men vil man 
ikke se, så ser man den ikke, så er det 
hele blot naturnødvendige udslag af et i 
forvejen fastlagt karaktértræk. Og at der 
er et karaktértræk, der kunne lægge op 
til det modsatte udfald, det ser man ikke 
altid i farten. 
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Efterspil
Munk var utilfreds med Ordet I; han 
havde et Borgensgaard-kompleks. Der-
for skrev han Ordet II. Men hvad var det 
så, han var utilfreds med ved Ordet I?

Min påstand ud fra ovenstående er, 
at han ikke følte, at han havde ydet 
Kunsten, hvad Kunsten skulle have. 
Den balancegang, der kræves, hvor 
forvandlingen skal gøres så naturlig, at 
ingen opdager, det er en forvandling, den 
havde han ladet hånt om, ligesom han 
måske måtte indrømme, at forvandlingen 
i Det gyldne Smil ikke var gennemført 
med tilstrækkelig naturlighed. 

Og det er mig nok at kunne fastslå, at det 
var dramatikeren Munk, der var utilfreds 
med Ordet I af dramatiske grunde. Dis-
se dramatiske grunde vil jeg uden tøven 
oversætte til teologiske grunde. For det 
har jeg opdaget ved Munk, at min teologi 
svarer til hans dramatiske forståelse. 
Hvor han i sin dramatik vil have, at 
noget sker på scenen, mennesker går ud 
af de begivenheder, han udsætter dem 
for på scenen, som andre væsener, end 
de var, da de gik ind i dem – dér vil jeg 
i min teologi hævde, at mennesker kan 
forvandles, øjnene kan åbnes på os, så 
vi forstår, der kan gå et lys op for os. Og 
ligesom det dramatisk er en balancegang 
at fremstille begivenheden som noget 
naturligt, der dog indebærer et indgreb 
udefra – hvilket lykkes Munk i Ordet 
II, sådan er det teologisk et paradoks, 
at mennesket forvandles, omvendes, 
kommer til tro gennem et ord udefra 
og gennem åndens virken i hjertet, 
en virken, der paradoksalt nok ikke 
forhindrer, at det er mennesket selv, dets 
eget inderste, der forstår, forvandles, 
gribes. 

Lad os sige, at Munk med Ordet II fandt 
en løsning på det, der havde trykket 
ham; det tyder jo brevene til Brix på. 
Det var så desværre en løsning, han 
holdt for sig selv; Ordet II blev jo lagt 
i skrivebordsskuffen. Men manuskriptet 
blev ikke brændt. Det foreligger i dag 
for os, endda med de kommentarer 
tilknyttet, som han giver det med på 
vejen i brevene til Hans Brix. Og både 
kommentarerne og skuespillet selv 
må vel formodes fremover at skulle 
inddrages i bedømmelsen både af Ordet 
I og af Ordet II. Jeg forestiller mig 
naturligvis ikke, at den ærede læser vil 
være enig med mig i fortolkningen af 
disse tre ting. Men jeg forestiller mig, 
at han eller hun vil være enig med mig 
i, at de tre ting hører sammen, så man 
ikke fremover kan analysere det ene (f. 
eks. Ordet I) uden at tage de andre med 
i sin analyse. 

Det er noget af det spændende, der 
sker med opfattelsen af Munk i disse 
år; der kommer, mest vel i kraft af Kaj 
Munk Forskningscentret i Aalborg, 
så mange nye ting på banen, at mange 
ting, der tidligere var selvfølgeligheder, 
bliver forvandlet til gåder, og mange 
tidligere næsten uløselige gåder får en 
selvfølgelig forklaring. Om opfattelsen 
af Ordet hører til den ene eller den anden 
kategori, lad være, men uanfægtet af de 
nye manuskripter kan opfattelsen ikke 
være. 
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Journalisten Kaj Munk

Af Arense Lund

Kaj Munk var ikke journalist i ordets 
traditionelle betydning. Han fulgte 
ikke reglerne for “nyhedstrekanten”, at 
man altid begynder en artikel med den 
vigtigste information, at man søger at 
være objektiv, og at man aldrig lader sin 
egen opfattelse skinne igennem. Han 
brød alle disse regler i alle de artikler 
han skrev.

Men han havde andre egenskaber, som 
var af afgørende betydning for god 
journalistik. Han var meget opmærksom, 
han havde en intuitiv fornemmelse for, 
hvad der kunne være interessant ved et 
emne, og han var meget udspørgende og 
nysgerrig. Hans artikler er en blanding af 
kommentarer, iagttagelser og hans egen 
specielle Kaj Munk humor, kristendom 
og en mangel på respekt for autoriteter.

Kaj Munk ville være journalist allerede 
da han var teenager. I hans selvbiografi 
Foråret så sagte kommer fra 1942 skriver 
han, at han besøgte en lokal avis en dag 
for at fortælle dem på redaktionen, at 
han havde hørt, at en gammel kone var 
faldet i slotsgraven ved herregården 
Christianssæde på Lolland. De var ikke 
umiddelbart interesserede; men da han 
havde dramatiseret historien en smule, 
blev den trykt.

Han havde en artikel i den lokale avis 
Maribo Amtstidende den 15. april 
1913 med titlen En Rottejagt. Selve 
historien er opdigtet, så den tæller ikke 
helt i denne sammenhæng; men det er 
formentlig den første artikel, han fik 
trykt i en avis. Han kommenterer: “Hvor 
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tyske besættelse ni år senere satte en 
stopper for det.

Hans første artikel til Jyllandsposten var 
typisk for ham og hans ligegyldighed 
over for offentlig polemik. Han blev 
bedt om at skrive en nekrolog over 
den respekterede danske professor 
Harald Høffding. Kaj Munk skrev en 
meget usædvanlig nekrolog, hvori han 
var særdeles kritisk over for den nylig 
afdøde professor. Han kaldte ham blandt 
andet uklar og irritabel og kaldte hans 
etik for kontroversiel og overfladisk. 
Læserne var rasende og ville have Kaj 
Munk fyret.
Men for Kaj Munk var det altafgørende 

at være troværdig. Sandheden bider, 
river og slår. Sandheden er ikke for 
forsigtige folk, sagde han.
Han skrev til Jyllandsposten, at hvis 

de mistede for mange læsere på grund 
af hans artikel, var de velkommen til at 
fyre ham. Det gjorde avisen ikke og fik 
formentlig flere læsere ud af det.

Han skrev for Jyllandsposten i flere 
år, men helt fra begyndelsen skrev han 
også for mange andre aviser. Samme år, 
1931, rejste han til Berlin på teatertur. 
Han skrev om sine indtryk i Politiken. 
Rejsen blev betalt af midler han havde 
fået af Journalistforbundet og svarbrevet 
viser hans ambivalens over for 
journalister: “De pokkers journalister. 
Jeg skriver et fantastisk stykke, En 
Idealist, som de grundigt kritiserer. De 
herlige journalister! Gud velsigne dem! 
Så giver de mig penge til at rejse for.”
I mere alvorlige øjeblikke beklager 

han sig til Jyllandsposten, at han ikke 
bryder sig om journalistik. Den er alt 
for overfladisk, og der tager ham alt for 
lang tid at skrive artiklerne. Men han 

var det stolt at se sig selv paa Tryk!” 
(Han skaber lidt forvirring om, hvorvidt 
denne artikel nu også var den første, da 
der i supplementet til hans selvbiografi 
“Med Sol og megen Glæde”, findes en 
artikel med navnet “Gud er Kærlighed” 
fra 1916, som han kalder sin første 
artikel).

Han skriver i sin selvbiografi, at disse 
episoder overbeviste ham om, at han 
ville være journalist. Han gik til sin 
plejemor, Marie, og tiggede hende: “Lad 
mig blive journalist, Mor!” Men hans 
plejemor kiggede på ham og sagde med 
stemmen fuld af foragt: “Jeg troede, at 
vi en gang havde bestemt, at du skal 
være student, så der er ikke mere at tale 
om.”

I de følgende år fik han en uddannelse, et 
job og en kone. Han skrev mange digte og 
skuespil, men næsten ingen journalistik 
indtil 1931. Han havde en artikel i den 
lokale avis, Ringkøbing Amts Dagblad, 
i 1925, hvor han forsvarede en præst, 
som havde ændret dåbsritualet.

1931 var et utroligt år for ham. Hans 
første barn blev født, han fik sit 
gennembrud med skuespillet Cant, 
og hans aviskarriere startede. Han 
havde mødt frikirkepræsten Drewsen 
Christensen, som bad ham skrive i sit 
sogneblad, Dansk Folkeliv. Drewsen- 
Christensen gav ham et tilbud, han ikke 
kunne afslå. Han fik ikke noget honorar, 
meget få læsere; men han kunne skrive 
lige hvad han ville. Deres møde var 
afgørende, da de artikler, han skrev, blev 
læst af redaktøren på Jyllandsposten, 
som bad ham skrive regelmæssigt om 
religion til avisen. Det startede den 
lavine af artikler, han skrev, indtil den 
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beklagede sig ikke over honoraret.

I 1931 blev han med et slag en meget 
succesrig dramatiker og blev derfor 
opsøgt af pressen. Men han undgik 
dem og ville ikke lade sig fotografere. 
Dette fik dem naturligvis kun til at jagte 
ham endnu mere. Men hvor ambivalent 
han end var over for pressen, var han 
en meget produktiv skribent. I løbet 
af sin karriere skrev han mere end 600 
artikler. Desuden skrev han prædikener, 
skuespil, digte, salmer og bøger.

Tidligt i 1932 provokerede han igen 
Jyllandspostens læsere, da han besluttede 
at modernisere Juleevangeliet og gjorde 
Josef til en murer, som kører sin gravide 
kone til hospitalet i en gammel Ford. 
Dette resulterede i krav om, at han 
skulle anklages for kætteri.

Han brugte sin journalistik og 
forfattertalent som våben i mange 
forskellige sammenhænge. I 1933 
kastede han sig ind i forsvaret af præsten 
Otto Larsen. Denne havde skrevet en 
bog, hvori han foreslog, at evangelierne 
skulle bringes up to date, hvis de skulle 
virke interessante for det moderne 
menneske, og at Kristi mirakler ikke var 
sandfærdige. Kaj Munk var uenig med 
Otto Larsen; men han kunne lide hans 
ærlighed. Da biskopperne truede Otto 
Larsen med afskedigelse, kæmpede 
Kaj Munk på hans side. Men Kaj 
Munk kunne ikke redde Otto Larsen, 
som blev afskediget. Det interessante 
er, at skuespillet Ordet – Kaj Munks 
mirakelskuespil – på samme tid blev 
opført og debatteret vidt og bredt.

Også i 1933 fik han bevilget orlov og 
rejste i et par måneder igennem Europa 

til Jerusalem. Han tilbragte cirka 10 dage 
i hvert land og sendte sine indtryk hjem i 
form af rejsebreve til Jyllandsposten. Da 
han kom hjem, blev artiklerne udgivet i 
bogen Vedersø-Jerusalem Retur.

Disse artikler er det tætteste, han 
nogensinde kom den traditionelle 
beskrivende journalistik. Selvfølgelig 
kunne han ikke lade være med at 
give sin egen mening til kende; men 
artiklerne giver et meget godt indtryk af 
forholdene i datidens Europa.

I artiklen om Tyskland citerer han 
forskellige mennesker, han har talt med, 
f.eks. en gammel dame, en præst, en 
videnskabsmand, en landmand og en 
arbejder. Han citerer også fra de tyske 
aviser, skriver om priserne på varer i 
butikkerne og giver et hurtigt vue af den 
politiske situation i landet og Tysklands 
udenrigspolitik. Dette er meget tæt på 
traditionel journalistik. Angående Hitler 
er han spørgende og beskriver ham som 
en person, hvis ansigt lyser af mangel 
på intelligens. Kaj Munk spørger: “Laan  
mig Kikkerten! Hvad ser jeg forude? En 
Lovgiver, en Fredsfyrste? Eller rasler 
det bag ham af Bajonetter?”
Hans artikel om Østrig tager også 

afsæt i den politiske situation, hvor 
Hitler truer med at overtage Østrig. 
Kaj Munk er altid god til at beskrive 
en kompliceret situation på et niveau, 
så enhver kan forstå den. Her gør han 
det ved at beskrive en flirt mellem en 
ung dame, som er nazist og en østrigsk 
mand, som er tilhænger af Dollfuss. 
Ellers indeholder artiklen hans indtryk 
fra rejsen igennem alperne.
I artiklen om Rom under Mussolini 

fremhæver han, at al dovenskab er blevet 
afskaffet, og alle, selv hundene, bærer 
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mundkurv. Hans artikel om Vatikanet er 
et mesterfuldt miks af facts og fiktion, 
da han lader Peter besøge Peterskirken. 
Kaj Munk kommenterer kritisk den 
katolske kirke, og han lader Peter le af 
Pavens magt og pragt.

I mange af hans artikler stiller han 
spørgsmålet: Hvad er bedst? Demokrati 
eller diktatur? I 1933 er hans svar: 
Diktatur indført ved en parlamentarisk 
afstemning. Det er afgørende for ham, at 
det tyske folk stemte Hitler til magten. I 
den sidste artikel i Vedersø-Jerusalem 
Retur priser han Hitler for mordet på 
Röhm. Det er Kaj Munks mening, at 
Hitler gjorde det for Tysklands skyld, 
og at han agerede stærkt og klogt.

Hans beundring for Hitler begyndte snart 
at aftage. I 1936 gennemførte Hitler 
lovene, der diskriminerede jøderne. 
Kaj Munk skrev en artikel med titlen 
Det kristenfjendske Tyskland, hvor han 
grundlæggende kritiserer lovene. Dette 
resulterede i en meget stærk reaktion fra 
tysk side. Det tyske udenrigsministerium 
beklagede sig til den danske regering. 
Kirkeministeriet bad Kaj Munks biskop 
i Ribe om at beordre Kaj Munk til at 
undskylde over for Tyskland. Kaj Munk 
afviste vredt og sagde: “Af jøden Jesus 
har jeg lært, at når man kæmper for en 
principsag, må man ofte være uforsigtig, 
provokerende og sårende.”

I 1936 kritiserede han tillige Mussolinis 
invasion af Abessinien/Etiopien i artikler 
og i skuespillet “Sejren”.

I 1937 brugte han igen journalistikken 
til at kæmpe for en præst. Pastor Laier 
i Hjallerup i Jylland brugte et farverigt 
sprog i kirken, og han var også en ret 

god billedhugger. Der havde været 
klager over hans sprog og hans kunst. 
Han havde blandt andet lavet en meget 
stor meget realistisk skulptur af Jesus 
på korset. Klagerne lød på, at man ikke 
brød sig om at se Jesus med opsprættet 
mave. Kaj Munk kæmpede for Laiers 
ret til at fortælle sandheden i al dens gru. 
Laier blev til sidst afskediget. Dråben, 
der fik bægeret til at flyde over var, da 
han lavede skulpturer af alle disciplene 
med ansigter,  der lignede medlemmerne 
af sognerådet. Formandens ansigt var 
sat på Judas.

Der er ingen grænser for de forskellige 
emner, han skrev om. Han skrev om 
svømmepigen Jenny Kammersgaard, 
han skrev nekrologer, og han skrev 
anmeldelser. For eksempel tre artikler 
om den kommunistiske norske 
dramatiker Nordahl Grieg, som han 
respekterede højt som kunstner. Om 
Griegs skuespil Nederlaget skrev han: 
Det er ikke kommunisme, det er kunst.

Hans nekrolog over den berømte danske 
forfatter Henrik Pontoppidan, som var 
ateist, var meget barsk. Han skrev: “Der 
skabes Kar til Ære og Kar til vanære, 
siger Paulus Apostel.” […] “Et kar til 
Ære – – det var Henrik Pontoppidan, 
et skønt og ædelt og manende Kar. Og 
Danmark takker for det. Men det var 
tomt.”

I 1938 blev han så provokeret af 
jødeforfølgelserne i Tyskland og Italien, 
at han skrev en artikel i Jyllandsposten 
Aabent Brev til Mussolini, hvori han 
appellerede til Mussolini om at stoppe 
forfølgelserne. Samme år skrev han 
tillige et skuespil Han sidder ved 
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Smeltediglen, der fordømmer den 
diskriminerende behandling af jøderne.

Jødernes elendighed engagerede 
ham dybt. Han fik mange forskellige 
reaktioner efter “brevet” til Mussolini. 
Nogle af reaktionerne var meget kritiske. 
Han svarede dem i en anden artikel 
(Skyld eller ikke Skyld – Hjælp Dem), 
hvori han beskrev jødernes situation 
som værende så desperat, at han var 
parat til at bede hvem som helst – endda 
en tyv eller morder – om hjælp.

Han skrev adskillige artikler, som 
kritiserede den behandling, jøderne 
fik. Da den danske regering stoppede 
opførelserne af Han sidder ved 
Smeltediglen i Sønderjylland for ikke 
at genere Tyskland, skrev han en artikel 
Ved Fejghed opnaas intet.

Kaj Munk regnede med, at krigen ville 
komme til Danmark, og han advarede 
imod det ved flere lejligheder. I maj 
1938 behandler han emnet, om en kristen 
kan gå i krig og argumenterer imod 
pacifisme. Han argumenter, at hvis man 
ser horrible og fordærvede handlinger 
blive begået, er det en kristen dåd, at slå 
den perverse ihjel.

I januar 1940 skriver han en artikel 
Dagen er inde i Jyllandsposten med 
samme tema. Han fremhæver, at når 
man ser uskyldige og svage truet 
med vold og mord, har Gud lært os at 
forsvare dem uden enhver tvivl. Han 
priser de danskere, som på det tidspunkt 
tog til Finland for at hjælpe finnerne i 
forsvaret mod russerne.

Danmarks besættelse i april 1940 gjorde 
ham meget ked af det. Men allerede i 
maj skriver han i en artikel, at disse tider 
er en test af danskerne, at det er op til 
folket, om landet igen skal blive frit. I 
september skriver han, at noget rigtigt 
dansk skulle ske i Danmark nu. Han 
er på det kraftigste imod den danske 
samarbejdspolitik, som han kritiserer i 
en artikel i Nationaltidende i november 
1940, hvori han skriver “vi har prøvet på 
at købe livet for billigt”. Herefter skriver 
han meget få artikler, da hans indlæg 
bliver censureret. Hans opfordring 
til modstand imod besættelsen bliver 
primært udtrykt igennem taler, digte, 
skuespil og prædikener.

Hans skuespil fik teatergængernes fulde 
opmærksomhed; men hans artikler blev 
læst af et vidt spektrum af den danske 
befolkning. At Kaj Munk blev myrdet 
af nazisterne den 4. januar 1944, er jeg 
sikker på, lige så meget skyldes hans 
journalistik som hans kunst.

Denne artikel er skrevet i anledning af 
Kaj Munk Forskningscentrets seminar 
i 2007 med titlen: “From Munk to 
Muhammed: Freedom of the Press, 
Censorship, Self-Censorship and Press 
Ethics”. Seminaret handlede også om 
censur og mere specifikt om tegningerne 
af Muhammed. Kaj Munk troede på, at 
man skulle give sine meninger til kende 
på tryk eller forsvinde i glemslen. Jeg 
er overbevist om, at han ville have 
forsvaret ytringsfriheden og retten til at 
offentliggøre Muhammedtegningerne.

(Oversat fra engelsk af Jørgen Albretsen)
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Hvad sagde Kaj Munk
egentlig i Ollerup?

Af Søren Dosenrode 
Kaj Munk Forskningscentret &
Kaj Munk Selskabet

Den 28. juli 1940, knapt fire måneder 
efter Danmarks besættelse, holdt Kaj 
Munk en tale ved et stævne på Ollerup 
Gymnastikhøjskole på Fyn. Talen blev 
bl.a. refereret i en lokal avis, Svendborg 
Avis. Dette referat er ved flere lejligheder 
senere blevet brugt som indikation på, 
at Kaj Munk var nazist, Hitler-beundrer 
og ikke imod den tyske besættelse 
af Danmark. Det er dette bidrags 
anliggende, at forsøge at ‘rede trådene 
ud’ og besvare spørgsmålet: Hvad sagde 
Kaj Munk egentlig i Ollerup?

Polemikken om Ollerup-talen under 
og lige efter krigen

Ollerup-talen udløste med det samme 
en polemik, dog mest lokalt. Svendborg 
Avis’ redaktør, Regner Stenbæk, klan-
drede Kaj Munk for at træde demokratiet 
under fode1; og forstander Claus 
Clausen angreb ligeledes Munk, også 
i Svendborg Avis, for udtalelserne om 
demokratiet2. Svendborg Amtstidende 
og Berlingske Tidende, begge fra 29. 
7. 1940, refererede begge meget kort

1 Svendborg Avis, 30.7.1940: “Hr. Kaj Munk 
udtalte sig ved denne lejlighed særdeles haanende 
om Demokratiet.” Generelt et interessant til-
fælde: Samme redaktør havde pålagt sin reporter 
(selv-) censur i.f.t. reportagen af mødet, men han 
undså sig ikke for at lamentere over Munks kritik 
af demokrati på baggrund af et ufuldstændigt 
referat. Redaktørens angreb fortsatte efter krigen, 
ligeledes i Svendborg Avis, fx d. 11.4.1946, 
13.4.1946 og 15.4.1946.
2 I Munkiana nr. 5, 1998, s. 7-8

fra talen, uden at gå i dybden med 
indholdet. Den socialdemokratiske 
presse bragte også kritiske referater og 
angreb på Munk i ugerne efter talen, på 
grund af  Munks kritik af folkestyret og 
det, der med et nudansk ord kan kaldes 
‘bad timing’ som omdrejningspunkter3. 
Den nazistisk orienterede avis 
‘Fædrelandet’, derimod bragte en 
overud positiv skildring d. 2.8.1940 
under overskriften ‘Kaj Munk sparker 
til Parlamentarismen’, og brugte også 
lejligheden til at drille Svendborg Avis. 

Efter befrielsen brød uvejret for alvor 
løs: Fyns Social-Demokrat refererede 
i oktober 1945, i sammenhæng med 
initiativet til oprettelse af Kaj Munks 
Mindefond, en del af Svendborg Avis’ 
referat af Ollerup-talen og skrev: 
“Mere uforbeholden kunne en Hyldest 
til Hitler ikke være, og naturligvis var 
Taler af denne Art ikke egnet til at støtte 
det Arbejde, der i hine meget vanskelige 
og kritiske Dage blev udført af de på 
Rigsdagen samarbejdende Partier, 
deriblandt Socialdemokratiet, (…)”4. I 
det kommunistiske ‘Trods alt’ stod der 
i en kommentar til Ollerup-talen “Det er 
[…] forkert og må bunde i Ukendskab 
til Digterens Person og hans Produktion 
[…], når man fra nogen side forsøger 
at gøre ham til Frihedsbevægelsens 
Martyr.”5 Og i ‘Besættelsestidens Fakta’6 
genoptryktes Svendborg Avis’ referat af 
talen og den blev 1946 kommenteret af 
Informations redaktør, Børge Outze, der 
skrev, at Kaj Munk i Ollerup talte som 
3 Se fx Fyns Social-Demokrat, 7.8.1940, og 
Silkeborg Social-Demokrat, 8.8.1940.
4 I Munkiana nr. 5, 1998, s. 9
5 Citeret i Kristeligt Dagblads kronik, 16.3.1946
6 Med undertitlen “Dokumentarisk Haandbog 
med Henblik paa Lovene af 1945 om Landsska-
delig Virksomhed m.v.”
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en landsforræder7.  

Angrebene på Kaj Munk fremkaldte 
også forsvar for ham: Erik Hindse-
Nielsen angreb ‘Arbejderklassens Pres-
se’ for dennes angreb på Kaj Munk ved 
at anføre, at Svendborg Avis’ referat var 
utilstrækkeligt8; og  Niels Nøjgaard og 
Helge Bruun gik ligeledes til forsvar 
for Kaj Munk i Information d. 27.3., 
respektive den 29.3.1946, der refererede 
til et referat, han havde set lige efter 
talen. H. H. Sigumfeldt refererede 
i kronikken i Jyllands-Posten d. 
31.3.1946 til en samtale med Munk, der 
modsagde angrebene, og kondenserede 
Munks budskab til: “Intet Folk i Verden 
er det gaaet værre end os. Vi fik Hitler 
og beholdt Stauning.” Et højdepunkt 
kom, da Information publicerede provst 
Fauerskov Laursens referat af talen (se 
nedenfor), og et læserbrev d. 25.4.1946 
af den journalist fra Svendborg Avis, 
der havde refereret Kaj Munks tale (se 
nedenfor). 

Selvom anklagerne om ‘landsforræde-
risk tale’ delvist forstummede,9 blev 
anklagerne om glorificeringen af 
Hitler og nedgørelse af demokratiet 
hængende. Men er der behov for at 
skrive endnu et bidrag om Kaj Munks 
Ollerup-tale nu, næsten 70 år efter? 

7 Information, 21.3.1946. “Straffeloven kender 
ikke noget til, at man kan sone sine onde Gernin-
ger med gode. Men Livet gør. Kaj Munk sonede 
det onde, han gjorde sit Land den Sommerdag 
i 1940 i Ollerup, da han talte som en Landsfor-
ræder”. 
8 Kristeligt Dagblads kronik, 16.3.1946
9 Fx Leif Nedergaards kronik i Demokraten, 
21.5.1946, der søgte at påvise, at Fauerskov 
Laursens referat “[…] desværre ingenlunde siges 
at omstøde det fra “Svendborg Avis” hidtil kendte 
Resumé og tjener slet ikke til at stille Kaj Munk i 
et bedre Lys.” 

Nuvel, efter Jens Kristian Lings 
Ollerup-udgave af Munkiana10, og efter 
Per Stig Møllers bog ‘Munk’, burde det 
vel ikke være tilfældet. Alligevel er det 
som om der hersker usikkerhed om, 
hvad Kaj Munk sagde i Ollerup, den 
28. juli 1940: Tegnede han et positivt, 
nærmest landsforræderisk billede af 
Adolf Hitler og Tyskland11, eller var der 
tale om en klar afvisning af Tysklands 
besættelse af Danmark12? Medvirkende 
til usikkerheden er uden tvivl, at Kaj 
Munk selv brændte sit manuskript for 
ikke at få problemer med den tyske 
besættelsesmagt13. Der herskede i 
Danmark en mere eller mindre frivillig 
selv-censur, og som følge af denne 
udgav Svendborg Avis et referat af talen, 
hvori Hitler ophøjes og demokratiet 
nedgøres. Det første referat af talen 
blev udgivet af Svendborg Avis d. 29. 
juli, og det er dette referat, Kaj Munks 
politiske modstandere som fx. Hal 
Koch, Hartvig Frisch og K. B. Andresen 
støttede sig til i deres referencer og som 
klart berettigede en afstandtagen under 
krigen og indtil Fauerskov Laursens 
udførlige referat blev publiceret.

Referater af Ollerup-talen

Under registreringen af Kaj Munks 
arkiv er der dukket et udkast til talen op, 
der formodentligt vil kunne bidrage til 
at fastlægge, hvad der var Kaj Munks 
budskab den dag på Fyn. Det følgende 
bidrag er altså i høj grad en gennemgang 

10 Munkiana nr. 5, 1998. Dette nummer er den 
klart bedste kildesamling til Ollerup-talen og den 
debat omkring den, der findes. Findes på 
http://www.munkiana.dk/inc/pdf/Munkiana5.pdf
11 Se fx Henning Tjørnehøj i Berlingske Tidende 
16.8.2005 og Hans Hertel 2002, s. 345.
12 Se fx Per Stig Møller 2000
13 Se Bjarne Nielsen Brovst 1993, s. 49
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af de tre vigtigste kilder. Derfor vil dette 
bidrag først gengive Svendborg Avis’ 
referat af talen, efterfulgt af provst 
Fauerskov Laursens for at slutte med 
Kaj Munks eget udkast til talen. 

Den 29.7.1940 bragte Svendborg Avis 
nedenstående referat af Kaj Munks 
tale på Ollerup Gymnastikhøjskole:

Fuglene synger ikke, og Blomsterne 
har mistet deres Duft.

Den store, nye Hal var tæt pakket 
af Mennesker – hvilket vil sige over 
1000 – da Pastor Kaj Munk hen paa 
Eftermiddagen holdt Foredrag. Vi skal 
referere Uddrag af denne Tale.

“Naar man ser saa mange unge 
Mennesker,” sagde Kaj Munk, “og ser 
dem midt i den danske Skærsommer, 
saa vilde man helst tale om andre Ting 
end om Tidens Alvor. Man vilde helst 
for tælle, at Himlen er blaa, at Fuglene 
synger, og at Blomsterne dufter. Men 
det ved I maaske nok i Forvejen. Naar 
jeg heller ikke gør det, er det dels fordi 
det er saa billigt – det taler saa mange 
andre om – og dels fordi Fuglene ikke 
har sunget for mig i Aar, og Blomsterne 
har mistet deres Duft.

En af Verdenshistoriens største 
Skikkelser.
Det er uundgaaeligt i Dag at nævne 
Hitlers Navn. Der er ingen Tvivl om, 
at han er en af Ver denshistoriens 
største Skikkelser. Lad os dømme ham 
efter Resultaterne. Hans Folk laa hen, 
knust efter en frygtelig Krig, ved hvis 
Afslutning Tyskland hverken havde 
Haab eller Fremtid. Det Tyskland, vi ser 
i Dag, er hans Værk, og han har gjort 

det ved Aand, ved det levende Ord. De 
andre Stormagter har deres ukendte 
Soldat i en Grav i Jorden, men den 
Skik har Tyskland ikke fulgt – nej, for 
Tyskland har sin ukendte Soldat levende 
hos sig og over sig. De andres Soldat 
var Sejren, Tysklands var Nederlaget.

Hitlers Hemmelighed er Troen – han er 
en religiøs Skikkelse. Det er ikke Logik 
og beregnende Klogskab. Da hans 
egen Sag blev styrtet ved det for tidlige 
Kup i München, og han var kastet i 
Fængsel og blevet en verdenshistorisk 
Vittighed – i det Fiaskoens Øjeblik 
skrev han “Mein Kampf”. Da troede 
han heftigere end nogen Sinde. Man 
fortæller, at han er Arkitekt. Muligt ser 
han den store Bygning, der skal rejse 
sig over Tyskland. Det indiske Folk ser i 
en Fødsel kun Indledningen til en Død. 
Hitlers eksplosive Kraft vil snarere se 
det modsatte.

Demokratiets Hovedsynd.
Demokratiets Hovedsynd er, at den sætter 
Sandhed lige med Løgnen. Den tror 
paa Paaskemorgen uden Langfredag. 
For Demokratiet er Lidelsen noget, det 
enkelte Individ ikke har Brug for. Det 
ikke helt rigtige, det er det forkerte, men 
læg Mærke til, at det ikke helt forkerte, 
det er ikke det rigtige. Parlamentarismen 
udartede efterhaanden til at være et 
rent økonomisk Spørgsmaal. Dygtighed 
og Sparsommelighed blev Dyder, som 
skulde straffes, og Politikerne hidsede 
sig op mod hinanden. Det kalder man at 
give et Folk Frihed. Den ubarmhjertige 
Henrik Ibsen siger, at en Sandhed gen-
nemsnitlig lever i 20 Aar. Folkestyret i 
Tyskland havde givet, hvad det kunde 
give, og der kom en Tomhed, som Hitler 
slog ned med sit brændende Sind. Nu 
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har jeg sagt, at det ikke er Logik og be-
regnende Klogskab, der leder Hitler. Det 
gaadefulde ved ham er, at Besættelsen 
i ham styrer han med en Vilje og 
Klogskab, som gør, at man kan sige om 
ham, at han er brændende kold.

Vor egen Parlamentarisme.
Hvordan nu herhjemme i Danmark? 
Troede vi paa Parlamentarismen? 
Det lader jeg mig ikke ind bilde. Jeg 
kunde strække mig meget langt med 
at tie og bie for Danmarks Skyld  men 
det er der an dre, som ikke kan, og det, 
jeg siger i Dag, vilde jeg helst have 
ladet være med at sige – men det er 
nu nødvendigt. Regeringen modtager 
Takketelegrammer, fordi vi slap for 
Lidelser. Hvad er Lidel ser? Det er 
Byer i Ruiner og dræbte og lemlæstede 
Venner og Børn. Ja. Men der er en 
større Lidel se: At leve i et Land, hvor 
man skal lære sine Børn at sige Ja, hvor 
der inderst inde brænder et Nej. Det er 
os selv, vi skal holde Dom over og ikke 
andre. Der tales om, at Demokratiet vil 
overleve den ne Krise, men jeg siger, at 
Demokratiet ligger paa lit de parade. 
Det gør mig ikke ondt, for jeg har ikke 
haft Børn med Demokratiet. Jeg sørger 
derimod grænseløst over den Maade, 
det er sket paa. Jeg har i et af mine 
Skuespil skrevet denne Replik “Sejren 
retfærdiggør alt”. Jeg er kommet til at 
opleve det Ord lidt haardere, end jeg 
havde drømt om.

Bliv ikke modløs.
De, der fastholder, at Sandhed bliver 
ved med at være Sandhed, uanset om 
den har Succes eller Ne derlag, og som 
ved med sig selv, at de er Danske, fordi 
det er derfra de har Rod, og derfra deres 
Verden gaar, de skal blive ved med at 

holde fast ved dette. Vi maa lade være at 
blive modløse. Der er Lyspunkter. Trods 
det, man havde budt vore Soldater, har 
de vist sig at være rigtig gode gamle 
danske Soldater. Det gør vel ikke noget, 
at jeg nævner Navnet paa een af disse 
Soldater. Det er Kong Christian. Han er 
kærnedansk i sit Væsen, og aldrig har 
vore øjne hængt ved ham i Ærbødig hed 
som nu. Gud forlade mig, at det kan lyde 
som Smiger, men jeg vil ogsaa nævne 
Niels Bukh. Jeg vil sige Niels Bukh Tak 
for Opvisninger her i Eftermiddag. Hvor 
var det velsignet at se de kærnedanske 
Sind derude i det grønne Græs og den 
stride Blæst.

Det maa ikke forgaa, det muntre, 
fortrolige, venlige Danmark med sin 
Redeligheds- og Retfærdig hedssans.”

Foredraget hilstes med langvarigt 
Bifald, hvorunder Mødets Deltagere 
rejste sig. Man sang Rørdams: “Sorgløst 
kan vi ej synge dit Navn, Danmark”.

Om dette referat skrev journalist 
H. C. Nielsen, der havde lavet det, i 
Information d. 25.4.1946 bl.a. føl-
gende:

“Hvordan Ordene faldt, husker jeg 
ikke præcist nu, for det er efterhaanden 
blevet seks Aar siden. Men det var 
noget i Retning af: “Og med Hensyn 
til Kaj Munk, Nielsen, saa skal vi 
naturligvis have, hvad han siger, men 
ta’ lidt forsigtigt paa det, for vi kan jo 
desværre ikke skrive alt, hvad vi vil, 
efter at Tyskerne er kommet”. […]. 
Redaktionens Ordre er Journalistens 
Lov. […]. Og naar der er Tyskere i 
Landet, skriver man f. Eks. Ikke i en 
legal Avis: “Men tyskerne maa vi indtil 
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videre vise Korrekthed og Kulde”. […]. 
Ak nej, der er meget, man ikke skriver i 
en Legal Avis, når sømbeslaaede Støvler 
tramper henover Landet … og Parolen 
er Loyalitet selv mod en Stauning-
Regering.” 

Under Kaj Munks tale blev der taget et 
andet referat, af provst R. Fauerskov 
Laursen. Dette referat blev afskrevet og 
cirkuleret14, og det var det, der med Lise 
Munks godkendelse blev offentliggjort i 
Information d. 16. april 1946:

Referat af Kaj Munks Olleruptale. 
Af Provst R. Fauerskov Laursen, 
Fjellerup, Harndrup.

“Paa en dejlig Skærsommerdag som 
denne vilde det være fristende at tale til 
en Flok unge som jer om Fuglene, der 
synger, om Blomsterne, der dufter. Disse 
Sandheder kender I maaske selv, maaske 
jeg dog kunde tale derom saadan, at I 
syntes, Fuglenes Sang lød kønnere og 
Blomsterne duftede endnu dejligere. 
Saadan vil jeg nu ikke tale. Dels fordi 
saa mange har slaaet sig paa den Slags 
Tale i Aar, der jo ogsaa er urisikabel - 
dels fordi Blomsterne ikke har duftet for 
mig i Aar, og Fuglenes Sang ikke har 
naaet mit øre. I Stedet for maa jeg tale 
om noget, som jeg saa usigelig gerne 
havde ønsket mig fri for at behandle. Vi 
sang før “Ja, vi elsker dette Landet” om 
en Sverre, der talte Roma midt imod. Nu 
tier den Sverre, der skulde have talt. Saa 
maa jo en anden tale. Inden jeg tager fat, 
maa jeg forudskikke den Bemærkning, 
at jeg taler helt paa egne Vegne. Niels 
Bukh har ikke censureret mig, og jeg 
taler ikke paa Gymnastikskolens Vegne. 
Saa begynder Foredraget.
14 Brovst, 1993, s. 49

Det hændte i Fjor, at en vestjysk 
Bondemand skar Halsen over paa sin 
Kone og sine Børn, hvoref ter han løb ud 
i en af Plantagerne og hængte sig. Man 
ved, at han forud har sagt, at han havde 
set Hitler sidde i Vejgrøften og stirre 
paa sig. Han mente, at Livet ikke var 
værd at leve, naar det ikke kunde leves 
frit. Et saadant Menneske kalder man 
for vanvittigt. Den største Rystelse, jeg 
i mit Liv kom ud for, indtraf ikke den 9. 
April. Det er jo hændt før, at en fremmed 
Hær har besat Landet - saadant har vi 
haft et Tusind Aar at vænne os til - og 
hvor Folk kan komme ind, kan de ogsaa 
kom me ud igen, om Døren bag ikke 
gaar i Baglaas. Nej, den store Rystelse 
fik jeg et Par Dage efter, da Aviserne i 
Hovedstaden naaede frem til det afsides 
Sted, hvor jeg bor. Jeg havde ventet, 
at de var udkommet i smaa tarvelige 
Udgaver og med Sørgerand, men de var 
som ellers. Og da spurgte jeg mig selv: 
Er det ikke os selv, der fælder vor egen 
Dødsdom?

Det er uundgaaeligt her at nævne 
Hitlers Navn.

Han er en af Verdenshistoriens største 
Skikkelser. Det tyske Folk - hvordan er 
det - og hvordan var det? Det er Hitler, 
der har gjort det til, hvad det nu er. Og 
han har vundet frem ikke som en plump 
General, men fra først af ved Ordet - det 
levende Ord - Tyskland har ikke nogen 
ukendt Soldats Grav. Nej, for Tyskland 
har ham hos sig, over sig. Jeg har Lyst til 
at vende et kendt Ord om og med Henblik 
paa Hitlers Værk sige: Just i Forliset 
bor Sejren. Hitlers første Hemmelighed 
er Troen. Hitler er en religiøs Skikkelse. 
I Fiaskoens Situation skrev han “Mein 
Kampf”. Det vil sige: Da troede han 
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heftigere end nogen sinde før. Han er 
Arkitekt af Fag. Han ser ej Ruinerne, 
men kun den nye Bygning, han skal faa 
til at hvælve sig over disse. Et mærkeligt 
indisk Ordsprog gaar ud paa, at enhver 
Fødsel er Forvarsel for en sig nærmende 
Død. (Kontra Jesu Ord om Kvindens 
Glæde over Barnet). Hitler ser omvendt 
paa det. Enhver Død giver Plads for 
nyt Liv. For Hitler er Parlamenta-
rismen Gift. Demokratiets Hovedsynd 
er, at Sandheden skal være uden Risiko 
og Farer. Parlamen tarismen tror paa 
Paaske uden Langfredag. Hitler maa og 
skal agere og agitere. Han er som besat. 
For den, der ikke er med i Besættelsen, 
er hans Tale som delfiske Orakler. Den 
uindviede vil sam menligne ham med 
Præstinderne, der under Paavirkning af 
giftige Dunster udstøder uartikulerede 
Lyde. Men det andet mærkværdige ved 
Hitler er, at han styrer sin Besættelse 
ved Klogskab, han er “brændende 
kold” – Hvad er Parlamentarismen? 
Hvad er den nu? En genial Idé, der er 
blevet til en blot økonomisk Affære, hvor 
Maalet blev “at tage fra den, der har, og 
give til dem, der passer paa ikke at faa”. 
Parlamentarismen har intet Ansvar, den 
placerer dette hos alle, altsaa hos ingen. 
Der er ingen Stationsforstander. Toget 
kører, naar det vil. Henrik Ibsens Ord: 
En Sandheds gennemsnit lige Levealder 
er 20 Aar - lader sig nu overføre paa 
Parlamentarismen. Folkestyret kunde 
ikke me re. Denne Parlamentarisme 
slog Hitler ned paa. Og nu med Hensyn 
til Danmark. Vi her i Danmark troede 
ikke mere paa Parlamentarismen. 
Stauning orglede for et Aarstid siden 
ud over Landet, at Diktaturet ikke 
kunde komme ind her i Landet uden 
over mange Lig. Naa - Ligene var jo til 
at tælle - og Staunings var ikke blandt 

disse. Diktaturet blev indført her en Dag 
mellem 3 og 5. Nu blev Tyskland bare 
en Nabo. “Goddag, Nabo – Godt Vejr, 
Nabo – Hvordan har du sovet i Nat, 
Nabo?”

Nu er det ganske nødvendigt at tale, for 
nu er der visse andre, der for godt kan 
tie. Stauning ud leverede sit Demokrati 
til Hitler, de røde Faner “kniksede” 
straks, de saa et Nazi-Kors. De Radi-
kale har takket Regeringen, fordi den 
den 9. April skaanede os for Lidelsen. 
Men hvad er Lidelse? Afrevne Lemmer 
og saa fremdeles? Ja, men jeg ved af en 
større Lidelse at sige. Nemlig, at Fædre-
landet skulde forgaa. Det er os selv, vi 
skal holde Dom over. Demokratiet ligger 
paa lit de parade. Jeg er ikke ked at det. 
Jeg havde ikke haft Børn med det. Om 
jeg skulde tale ved Begravelsen, vilde jeg 
slaa paa Kistelaaget med min knyttede 
Næve og sige: “Hvad har du gjort ved 
dine Ungdomsidealer?” Jeg sørger ikke 
over Demokratiets Dødsfald, men over 
Danmark. For er det gaaet nogen vær re 
end os – vi fik Hitler og beholdt Stauning. 
Dette bedrøver mig for Fædrelandets 
Skyld - og for Tysklands – Der har fundet 
en Svigten Sted af Diktaturets egen Idé. 
Den 9. April tilbød man os Venskab med 
Pistolen for Brystet. (Jeg tror at Frits 
Clausen er en dansk Mand, men han 
ved ikke, at det nazistiske Styre ikke kan 
importeres). Hvad gjorde Stauning? Det 
gamle Testamente har ikke kendt Herr 
Stauning; for i Rigsdagen bevidnede 
Stauning Tyskland “vor Forstaaelse og 
Sympati”. Jeg har i et af mine Skuespil 
Replikken: “Sejren retfærdiggør alt”. 
Jeg havde ikke troet at skulle føle 
denne Sandhed saa bittert som nu. 
Hvad var det, der skete den 9. April? 
Vilde Tyskland vinde vort Venskab, var 
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det meget uheldigt i Formen. Nogle 
Maaneder i Forvejen undertegnede vi 
med Tyskland en Ikke-Angrebspagt. Det 
kostede os vort Ansigt i Forholdet til det 
øvrige Norden. Men vi troede, det var 
dette Offer værd. Og saa kom den 9. 
April. Da Tyskland under Verdenskrigen 
faldt ind i Belgien, vakte det en Verdens 
Forargelse. Men nu – ingen – ikke 
engang vi selv forarges.

Nu faar vi at høre, at der er Tale om nye 
Stater – unge Nationer. Unge, hvilken 
Alder er de vel i? Lømmelalderen! 
Man vil nu have os til at tro paa, at 
der skabes en ny Verden. Det samme 
vilde man efter Verdenskrigen. Der 
opstod en “Sagførerverden”. Nu raader 
en “Soldaterverden”. Og begge de 
Verdener er lige gamle.

Hvad skal Kernen af Danmarks Folk nu 
gøre?

Skære Halsen over paa sig selv som hin 
Vestjyde? Vel – det vil gaa saadanne 
taaleligere paa Dom mens Dag end dem, 
der nu lever højt af Danmarks Nød. Men 
der bestaar en stor Trøst. – Sandhed 
bliver ved at være Sandhed, uanset Sejr 
eller Nederlag. Uret bliver ved at være 
Uret, og Vold bliver ved med at være 
Vold. Vi maa da ej beruses af det, der 
sker. “Den gode Gud har Gud ske Lov 
ogsaa opfundet Historien”. Tænk paa 
Prædikerens “der er intet nyt under 
Solen”

Men altsaa: Hvo der vil være Sandheden 
tro, den ved, at vi nu engang er danske. 
Hvad skal vi gø re?

Vi skal bare holde fast ved dette: Vi 
skal finde alle Lyspunkterne. Lad mig 

blot nævne et Par her: Vore danske 
Soldater den 9. April – og vort Lands 
første Soldat, Kongen. Han var sig 
selv tro! Ker nedansk er han! Og Gud 
forlade mig min Synd – dette lyder som 
Smiger – men jeg vil ogsaa nævne Niels 
Bukh. Han viste os alle lige før en Hær 
af Skønhed og Glæde. Betagende var 
dette: De blaaklædte Piger, Solen, de 
farende Skyer og den stride Blæst. Og 
Fanebæreren, der holdt Fanen trods 
Blæsten. “Den stridigen Blæst, som 
netop Danebrog lever i”. Det muntre, 
frodige, danske Folk, som vist har en 
særlig Redeligheds- og Retfærdssans, 
maa ikke forgaa. Men foreløbig – hvad 
da? – Hade Tyskerne? Det kan vi ikke, 
hverken i Kraft af vor Natur eller for vor 
Kristendoms Skyld. Men Tyskerne maa 
vi indil videre vise Korrekthed og Kulde, 
– det maa vi indtil disse vore ”Gæster” 
er ude igen, for de har overfaldet en 
værgeløs, hvis eneste Synd var, at vi 
troede paa en Traktat. Siden kan der vel 
komme en Tid igen, hvor vi maaske kan 
blive Venner; men først maa vi mødes 
som Li gemænd”.

Der er i dette referat tale om en meget 
anden tale, og Information skrev da 
også i sin kommentar d. 16.4.1946:

“[…] – “Information” for sin Del ønsker 
at trække de haarde Ord om Talen 
tilbage, selv om der er Angrebspunkter 
nok tilbage. Helhedsindtrykket – ikke 
mindst af Talens Slutning – bliver et 
andet [end hvis man læser Svendborg 
Avis’ referat, SD].” 

Og ja, der er så sandelig mange punkter, 
der trænger til at blive belyst, men det 
vil sprænge dette bidrags rammer.
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I Kaj Munk Forskningscentrets arkiv 
blev der som nævnt for nylig fundet et 
udkast fra Kaj Munks hånd til Ollerup-
talen. På trods af Fauerskov Laursens 
teksts udførlighed er det dog kun et 
referat, og det kan være behæftet med 
fejl. Og netop på grund af brug og 
misbrug af Ollerup-talen, kan det netop 
fundne udkast være ganske nyttigt til 
at give en indikation om Kaj Munks 
budskab: 

“Mine Tilhørere,

naar jeg i Dag har ladet mig kalde 
til Ollerup, er det ikke min hensigt at 
fortælle Dem, at Himlen er blaa, at 
Blomsterne dufter og Fuglene synger. 
Alt det er jo sandt nok, og til andre 
Tider kunde jeg maaske ogsaa nok 
have fortalt Dem det paa en saadan 
Maade at De syntes, at det var (skønt 
De vidste det i Forvejen) dog værd at 
høre det nok engang. Men der er saa 
mange til at fortælle os det nu, og det 
er saa ufarligt et Emne at snakke om, at 
jeg knap synes, det er en Olleruprejse 
værd. Nej, jeg vil i Dag tale om, hvad 
der ligger mig dybest paa Hjerte, og 
det er sagt med det samme: Kristus og 
Danmark. Det er muligt, at der er dem 
blandt mine Tilhørere, der vil blive 
overmaade vrede  – muligvis vil De alle 
blive det. Jeg vil saa trøste mig med, at 
det er værdifuldere for Dem end om jeg 
havde talt om Fugle og Blomster og De 
var faldet i Søvn eller dog havde hygget 
Dem. Jeg tror nemlig, at det er paa Tide, 
at vi bliver vrede her i Danmark. Det er 
Vredens Tid over Verden, og den skulde 
ikke gerne gaa vort lille Land forbi. Som 
sidste Gang. Og endnu nødigere som 
Forholdene er kommen til at ligge nu 
end sidste Gang.

Om Brændenælden skal man tage rask. 
Man kan brænde sig alligevel, men det 
maa man være klar over, naar man vil 
rusk[e] Nælder. Altså begynder vi: hvem 
er Hitler? Dertil svarer vi uden at tøve: 
Han er [overstreget: en af] Stormand, en 
af de største, Historien har set. Men er 
han Guds Mand eller er han Djævelens 
Mand? Vi ved, hvad Tyskland vil svare. 
Vi ved, hvad England vil svare. Hvad 
svarer vi selv?

Jeg er bange for, at Svaret for Danmarks 
Vedkommende vil falde yderst forskelligt 
ud, om Spørgsmålet var stillet før 9. 
april eller efter. Og det overraskende, 
[overstreget: er] det utrolige er, at efter 
den 9. april er mange Danske, der før 
har [overstreget: fnyst ad Hitler] paa 
det voldsomste har forsaget Hitler og 
alle hans Gerninger og alt hans Væsen, 
nu pludseligt begyndt at regne ham for 
en pæn Mand. Jeg maa maaske have 
Lov at minde om, hvad der skete den 
Dato, da det kan se ud, som om en Del 
har glemt det. Tyskland havde uden vor 
Opfordring tilbudt os [overstreget: ?] 
en Ikke-Angrebs.Pagt. Vi [overstreget: 
skrev den under] tog mod Tilbuddet, 
skønt det kostede os noget af vort Ansigt 
over for vore Brødre mod Nord. Vi skrev 
den under, og Tyskland skrev den under. 
Derefter brød Tyskland brølende ind 
i vort Land om Natten, skød Folk til 
Krøblinge neden for de Vinduer, bag 
hvilke vor gamle Konge og vor højt 
frugtsommelige Kronprinsesse sov, 
overvældede os med Soldater og Militær 
til Lands og Vands og i Luften og brugte 
vort Land til at føre videre Krig mod vor 
egen Stamme i Norge. Hvorefter de lod 
vor marxistiske Statsminister her paa 
Tinge udtrykke Sympati og Forstaaelse 
for vor Nabo, som Tyskland nu pludselig 
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med Iver atter og atter udnævnes til at 
være. – Det er muligt, at dette ikke kunde 
siges – at det bare er rigtigt at gøre 
saadanne Ting, men ikke at omtale dem. 
Vi hører idelig, at nu maa man omstille 
sig efter de nye Forhold. Jeg beder mine 
Tilhørere undskylde, at jeg paa [tilføjet: 
i det mindste] eet Punkt er haabløst 
gammeldags og haabløst uomstillelig, 
og det er i min Opfattelse af Sandheden 
– at naar Sandheden nu engang er til, 
og det er den, det er haabløst at bestride 
det, den er til og den er uudryddelig, og 
naar den er til, saa er Meningen med 
den, at den skal siges.

Vi hævder altsaa at kun ved Brudd paa 
sin Ære, sit givne Ord [overstreget: og 
ved et Overfald] er Tyskland kommen i 
Besiddelse af vort Land. Der kan svares, 
at Pagten drejede sig om Angreb, altsaa 
Krig, og Tyskland har ikke erklæret os 
Krig. Nuvel, men foreligger der ikke 
Krig, saa foreligger der Forbrydelse. 
Æreløs Krig eller Forbrydelse – 
Tyskland maa selv træffe Valget.

Men hvordan saa nu det Land ud, der 
vaagnede som [tilføjet: forsinket] 
Aprilnar den Foraarsmorgen? jeg 
svarer uden at nøle, at vi var saadan, 
at vi ingen bedre Skæbne havde gjort os 
fortjent til, hvad der ikke retfærdiggør 
Tyskland, men er af stor Værdi for os 
selv at betænke.”

[På siderne 46 og 47 er de to manuskriptsider 
med udkastet gengivet. KMF-nr. 22.07.06]

Der er her tale om en revsende og 
krigerisk Kaj Munk, der skoser Hitler, 
demokrati, Tyskland og Danmark. Der 
er ikke tale om ‘pro-nazisme’ eller 
‘Hitlerdyrkelse’.

Sammenfatning af Ollerup-talen

I tabel 1 på siderne 44 og 45 er der 
foretaget en tentativ sammenstilling 
af de tre dokumenter, indordnet efter 
deres længde d.v.s. Fauerskov Laursen 
først efterfulgt af Svendborg Avis og 
Kaj Munks kladde, som det fundne 
udkast kan betegnes. Formålet er både 
at give en oversigt over hovedtemaerne 
i dokumenterne, men også at vise, hvor 
der er ligheder, hvor der er udeladelser, 
og at antyde, hvad Kaj Munks Ollerup-
tales formål egentligt var.  

Allerførst skal det slås fast, at på samme 
måde som Fauerskov Laursens referat 
‘blåstempler’ de passager Svendborg 
Avis har refereret, på samme måde 
forlener Svendborg Avis referat og 
de brudstykker af referater, der blev 
publiceret i ugerne efter talen og 
de erindringer, der fremkom efter 
krigen (hvoraf nogle er refereret her) 
Fauerskov Laursens referat med så stor 
troværdighed, at man kan gå ud fra, at 
det giver et solidt referat af, hvad Kaj 
Munk sagde i Ollerup i sommeren 
1940.

Som anført viser en sammenligning af 
Svendborg Avis’ referat og af Fauerskov 
Laursens referat, at Svendborg Avis’ 
referat af talen er stort set samstemmende 
med Fauerskov Laursens i de punkter, der 
ikke udelades. Men skønsmæssigt har 
Svendborg Avis’ selvpålagte censur ført 
til en lille halvering15 af Kaj Munks tale, 
15 Man skal som læser være opmærksom på, at 
begge tekster er referater, d.v.s. referentens skøn 
og evner har været udslagsgivende for indhol-
dets videregivelse og dets detaljeringsgrad. Med 
dette in mente kan det vises, at Svendborg Avis’ 
referat indeholder 4650 tegn med mellemrum og 
Fauerskov Laursens 8206. 
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og den skriver da også i indledningen – 
som et lident figenblad? – at der er tale 
om et uddrag. Det grænser til det trivielle 
at nævne, at det er samtlige tysk-kritiske 
og Stauning-kritiske bemærkninger, 
Svendborg Avis har udeladt jf. dets 
reporters udtalelse. Svendborg Avis 
referat giver Kaj Munks tale et pro-
tysk, pro-Hitler og anti-demokratisk 
budskab, og det er dette budskab, der 
officielt uimodsagt cirkulerede frem til 
Informations publicering af Fauerskov-
referatet, og i høj grad miskrediterede 
Kaj Munk. 

Læser man Fauerskov Laursens 
referat og sammenholder det med 
Kaj Munks egen kladde er budskabet 
klart anderledes. Der røres delvist, 
men kun delvist, ved Kaj Munks anti-
parlamentariske udsagn16, men frem 
for alt er budskabet klart anti-tysk17 og 
anti-samarbejdspolitisk18. Talen var en 
‘Kampfansage’, et kampråb, der både 
revsede regeringen Stauning-Munch 
og den danske parlamentarisme, men 
også tydeligt stemplede besættelsen 
som uværdig, “for de har overfaldet 
en værgeløs, hvis eneste Synd var, at 
vi troede paa en Traktat”19 og et værk, 
der var “Æreløs Krig eller Forbrydelse” 
(Munks kladde). Beundringen for 
Tyskland kan ligge på et meget lille 

16 Udsagnet “Hvad har du gjort ved dine Ung-
domsidealer?” (Fauerskov Laursen) antyder en 
hvis sympati med grundideen, men ikke med den 
nuværende form. 
17 “Der har fundet en Svigten Sted af Diktaturets 
egen Idé. Den 9. April tilbød man os Venskab 
med Pistolen for Brystet” (Fauerskov Laursen).
18 “Stauning ud leverede sit Demokrati til Hitler, 
de røde Faner “kniksede” straks, de saa et 
Nazi-Kors. De Radi kale har takket Regeringen, 
fordi den den 9. April skaanede os for Lidelsen.” 
(Fauerskov Laursen)
19 Fauerskov Laursen

sted, men det kan agtelsen for det danske 
demokrati i 1940 også.

Hvis der, ud over den historiske lektie, 
skulle være én til os i dag, kunne den 
være, at den maner os til agtpågivenhed 
over for mediernes gengivelser af 
nyheder. Der kan blive foretaget censur 
(pålagt eller selvcensur) eller også 
bevidste udeladelser med henblik på 
manipulation. Dertil kommer naturligvis 
de personlige omkostninger et offer 
udsættes for…
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Prolog:

Indledning:

Om Hitler:

Fauerskov
Laursen

Munk vil ikke tale om 
Fugle og Blomster.
 […] dels fordi Blom-
sterne ikke har duftet for 
mig i Aar, og Fuglenes 
Sang ikke har naaet mit 
Øre.

Der skal tales også 
selvom andre ikke gør 
det.

En Vestjysk bonde 
begår selvmord fordi 
han tror, han har set 
Hitler. Frihed er vigti-
gere end liv.

- En af historiens store
 skikkelser

- Har genrejst
Tyskland

- Er en religiøs
skikkelse

Svendborg Avis

Munk vil ikke tale om 
Fugle og Blomster.
 […] dels fordi Fuglene 
ikke har sunget for mig i 
Aar, og Blomsterne har 
mistet deres Duft.

- En af historiens store
 skikkelser

- Har genrejst
Tyskland

- Er en religiøs
skikkelse

Munks kladde

Vil ikke tale om at 
Himmelen er blå, at 
Blomsterne dufter og 
Fuglene synger.

Nej, jeg vil i Dag tale 
om, hvad der ligger mig 
dybest paa Hjerte, og det 
er sagt med det samme: 
Kristus og Danmark. 
[…]. Jeg tror nemlig, 
at det er paa Tide, at 
vi bliver vrede her i 
Danmark. Det er Vredens 
Tid over Verden, og den 
skulde ikke gerne gaa 
vort lille Land forbi. Som 
sidste Gang.

Om Brændenælden skal 
man tage rask. Man kan 
brænde sig alligevel, men 
det maa man være klar 
over, naar man vil rusk[e] 
Nælder. […] hvem er 
Hitler? Dertil svarer 
vi uden at tøve: Han 
er Stormand, en af de 
største, Historien har set. 
Men er han Guds Mand 
eller er han Djævelens 
Mand? Vi ved, hvad 
Tyskland vil svare. Vi ved, 
hvad England vil svare. 
Hvad svarer vi selv?

Jeg er bange for, at 
Svaret for Danmarks 
Vedkommende vil falde 
yderst forskelligt ud, om 
Spørgsmålet var stillet før 
9. april eller efter.

Munk er herefter kri-
tisk over for Hitler. 

Tabel 1
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Kritik af
demokrati, måske 
mest i Weimar-
republikken :

Kritik af det
danske demokrati 
og af Stauning:

Besættelsen:

Trøst:

Afslutning:

Fauerskov
Laursen

Demokratiets Hovedsynd 
er, at Sandheden skal 
være uden Risiko og 
Farer.

En genial Idé, der er ble-
vet til en blot økonomisk 
Affære

Vi her i Danmark troede 
ikke mere paa Parlamen-
tarismen. […]
Stauning udleverede sit 
Demokrati til Hitler. […]
Demokratiet ligger på 
lit de parade. Jeg er ikke 
ked at det. Jeg havde ikke 
haft Børn med det. […]
Hvad har du [demokrati, 
SD] gjort ved dine Ung-
domsidealer?

For er det gaaet nogen 
værre end os – vi fik
Hitler og beholdt Stau-
ning.

Den 9. April tilbød man 
os Venskab med Pistolen 
for Brystet.

Sandhed bliver ved at 
være Sandhed […] Uret 
bliver ved at være Uret, 
og Vold bliver ved med at 
være Vold.

Finde Lyspunkterne: 
De danske Soldater, 
Kongen, Niels Bukh.

Men Tyskland maa vi 
indtil videre vise Kor-
rekthed og Kulde.

Svendborg Avis

Demokratiets Hovedsynd 
er, at den sætter Sandhed 
lig med Løgnen.

Parlamentarismen 
udartede efterhånden til 
at være et rent økonomisk 
Spørgsmål

Troede vi paa Parla-
mentarismen? Det lader 
jeg mig ikke indbilde. 

Demokratiet ligger på lit 
de parade. Det gør mig 
ikke ondt, for jeg har ikke 
haft Børn med Demokra-
tiet. Jeg sørger derimod 
grænseløst over den 
Maade, det er sket paa.

De, der fastholder, at 
Sandhed bliver ved med 
at være Sandhed  […], 
de skal blive ved med at 
holde fast ved dette.

Der er Lyspunkterne: 
De danske Soldater, 
Kongen, Niels Bukh.

Munks kladde

Stærk kritik over for 
dansk indgåelse af 
Ikke-angrebspagten og 
af Tyskland :
Vi hævder altsaa at kun 
ved Brud […] paa sin 
Ære, sit givne Ord […] er 
Tyskland kommen i Besid-
delse af vort Land.

Ingen trøst:
[…]. vi var saadan, at 
vi ingen bedre Skæbne 
havde gjort os fortjent til 
[end besættelsen, SD], 
hvad der ikke retfærdig-
gør Tyskland, men er af 
stor Værdi for os selv at 
betænke.

Text i kursiv er citat, resten er parafrase. Tabel 1
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