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Vilhelm Topsøe

Pastor Munk — et skuespil
 
Ved førsteopførelsen på Odense Teater den 24.1.1998 var rollebesætningen:

Kaj Munk    Morten Hebsgaard
Skuespilleren/dr. Werner Best William Rosenberg
Sognerådsformanden/Kordegnen  Lars Lønnerup
Karen Blixen   Birgitte Federspiel
Lise Munk   Linda Elvira Kristensen
Stuepigen/Den Anden Kvinde Anna Leth Boesen

Instruktion: Lærke Reddersen

Stykket udgives her for første gang. Forord af forfatteren.

Kaj Munk Selskabet takker for den velvilje, der er vist os fra de deltagende 
skuespillere og Odense Teater. Disse har givet tilladelse til, at fotografier fra 
forestillingen kan anvendes unden afgift.

Bliv medlem af Kaj Munk Selskabet
Årskontingentet for medlemskab af Kaj Munk Selskabet er 150 kr. (hvilket også 
dækker abonnement på Munkiana). Biblioteker og organisationer kan tegne abon-
nement på Munkiana for 150 kr.

Indbetaling kan ske:
    * på indbetalingskort type 73, nr. 89402859 (også i netbank).
    * via netbank til Lån & Spar Bank reg. nr. 0400, konto nr. 4011 7927 88.
    * fra udlandet via IBAN-nr.: DK04 0400 4011 7927 88
 (SWIFT-Code: LOSADKKK).

Husk at skrive navn og adresse i meddelelse til modtager.

Ekstranumre af bladet Munkiana kan bestilles ved henvendelse til kassereren (se side 2).

Kaj Munk Selskabet har CVR-nr. 30862392.
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uden Historien. Fordi de Mennesker var 
saa betydelige og egenartede og i saa 
betydelig og egenartet en Situation, at 
de er kommen til Digteren og har sagt 
til ham: Fortæl ikke om os, men digt om 
os, saa vore Skæbner bliver levende, nu 
da vi selv er døde, og taler, nu da vi selv 
er stumme.

Bortset fra at jeg har lidt svært ved 
at tro på, at Kaj Munks tålmodighed 
nogensinde var ‘grænseløs’, vil jeg gerne 
kunne læne mig op ad hans ord, når 
Kaj Munks historikere, familie, venner 
og andre vil sige: sådan var Kaj Munk 
ikke!  Og sådan var de øvrige personer i 
stykket nok heller ikke! I anmeldelserne 
fra dengang hæftede man sig ved 
scenerne mellem Karen Blixen og Kaj 
Munk – og mellem Kaj Munk og den 
tyske rigsbefuldmægtigede dr. Werner 
Best. Kritikeren Jens Kistrup, der var 
autoriteten om Kaj Munks dramatik, 
skrev, at de scener var stykkets kup. 
Men hvordan kunne de være det, når 
den rigtige Kaj Munk aldrig havde mødt 
hverken Karen Blixen eller dr. Best?  Det 
kunne de, fordi de handler om martyriets 
problematik. For Karen Blixen var myter 
altid vigtigere end sandhed. Hun gjorde 
sig selv og sit liv i Afrika til en myte, 
og hun skal have spurgt sig selv, om det 
ville være en tilstrækkelig dramatisk og 
virkningsfuld ting, hvis hun blev skudt 
af tyskerne. Hun havde måttet svare nej. 
Men med pastor Munk ville det måske 
være en anden sag? Og det vil hun i 
stykket gerne tale med ham om. Den 
eneste, der kan gøre Kaj Munk til martyr 
er den tyske leder, dr. Best, kun han kan 
bestemme, at Kaj Munk skal dræbes. 
Men Best er i stykket – og var sikkert 
også i virkeligheden – klar over, at det 
kunne øge hans vanskeligheder, hvis 
Kaj Munk blev dræbt og gjort til martyr. 

Om ‘Pastor Munk’

Pastor Munk fra 1998 er mit tredje 
skuespil. De to første var ligesom nogle 
romaner, jeg havde skrevet, befolket 
med fiktive typer fra dagens Danmark. 
Pastor Munk var mit første (og hidtil 
eneste) historiske skuespil. Jeg måtte, 
og jeg er uddannet som jurist, finde ud 
af, hvor langt jeg kunne tillade mig at 
gå, når jeg ville skrive om personer, som 
faktisk har levet. Her kom Kaj Munk 
selv til hjælp. Den psykologiske kerne i 
hans skuespil Egelykke fra 1940 er den 
unge huslærer Grundtvigs forhold til 
godsejerfruen på Egelykke, Konstance 
Leth. Kaj Munk var klar over, at han 
ville blive mødt med indsigelser om den 
historiske sandhed, derfor skrev han, 
som det er gengivet i Munkiana (12, år 
2000):

I et Land som vort, hvor Teatret har 
spillet saa stor en Rolle, skulde det ikke 
være nødvendigt at sige følgende. Jeg 
er bange for, det er det alligevel. / Hvad 
et historisk Skuespil i hvert Fald ikke 
tilsigter at give, det er Historie. Hvad 
der i Virkeligheden skete paa Langeland 
mellem Grundtvig og Egelykkefolkene 
og hvordan de var, maa man spørge 
Historien om. Med grænseløs Taalmod 
fastslaar jeg: Lensgreven i dette Stykke 
er ikke Ahlefeldt Laurvig (har end ikke 
hans Alder, han var ung dengang), Pastor 
Graas er ikke de Bøstrup Præstefolk 
(end ikke Navnene er rigtige) o.s.v., 
o.s.v. / Hvad er de da? De er Aand af 
den Væreform, et Sind af Grundtvigs 
Format og Art maatte støde imod 
for at komme til at slaa Gnister. / Er 
Grundtvig da heller ikke Grundtvig? / 
Nej, han er ikke. Stykkets Grundtvig er 
sig selv og ingen anden! Hvorfor hedder 
de Folk da det samme som Historiens? 
/ Fordi Stykket aldrig var blevet til 
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På den anden side: Hitler havde i nogle 
raserianfald forlangt, at der skulle ske 
omfattende clearingmord i Danmark. 
Og kunne det ikke forsvares, at det 
netop gik ud over Kaj Munk, som selv 
havde hyldet Hitler? Og hvad tænkte 
Kaj Munk selv om det?  Pastor Munk 
er et stykke om en modsætningsfyldt 
personlighed og et stykke om martyriets 
problematik. For igen at citere Jens 

Vilhelm Topsøe er født i 1944, han er jurist og har været 
dommerfuldmægtig (retsassessor) og var konstitueret 
dommer i Østre Landsret (1979-80). Han var anmelder 
af samfundslitteratur i Weekendavisen (1980-87) og 
lederskribent og kronikredaktør ved Berlingske Tidende 
(1987-88). Blev 1981 gift med operasanger Elisabeth 
Meyer-Topsøe, og har siden sin debut med Dømt i 
1973 ud over skuespillet Pastor Munk (1998) skrevet 
flere romaner, senest Operasangerinden (2009), og 
skuespillene Om Helene (1987), Svampejagten (1995) 
og Tvivlens år (1999), alle opført på Odense Teater, 
samt teksten til operaen Jeppe på Bjerget (2009), opført 
af Den Jyske Opera.

Kistrup fra forestillingens program: 
“Hvor modsætningsfyldt end synet 
må være på Kaj Munk som forfatter 
– også som dramatisk forfatter – blev 
hans martyrdød ikke nogen meningsløs 
død. Snarere triumf end tragedie.” Og 
Jens Kistrup citerer Kaj Munks egne 
ord: “Jeg tror, at livsbevarelsen ligger i 
Golgatha…”

William Rosenberg som Skuespilleren, der i begyndelsen af skuespillet igennem
sminkningen langsomt bliver forvandlet til dr. Werner Best.
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Pastor Munk — et skuespil

Af Vilhelm Topsøe

Første del

(Scenebilledet: i damesiden 
SKUESPILLEREN, sidder ved et 
sminkebord, et sted på scenen en 
lænestol anno præstegård i 1940erne, i 
kongesiden en prædikestol i et antydet 
kirkerum. Til at begynde med kun lys 
ved sminkebordet.)

(SKUESPILLEREN sminker sig, mens 
tilskuerne går på plads.)

SKUESPILLEREN (mens han ser sig 
selv i spejlet): Det er mærkeligt for mig 
at være med i et stykke om Kaj Munk, 
jeg har jo selv mødt ham som ganske 
ung skuespiller. Jeg var netop blevet 
færdig på Det Kgl. Teaters elevskole, 
jeg hørte til de heldige, der var blevet 
engageret til at spille på “Det kongelige 
Teater”. Æren er det fejreste træ i sko-
ven, der forlød ikke noget om i hvilke 
roller! Og så fik jeg tilbud fra Gerda 
Christophersen om at spille Johannes  i 
Kaj Munks “Ordet”.

Nu var det jo sin sag dengang som 
nybagt “kgl. skuespiller” at foretrække 
en provinstourné. Men, Gerda Christo-
phersens turnéteater havde ikke noget 
dårligt ry. Og så Johannes i Kaj Munks 
“Ordet”!

Handlingen i “Ordet” er noget 
af det mærkværdigste, man har budt 
dansk teater. Storbonden Borgen sidder 
på Borgensgård. På hans gamle dage 
er det ham en stor sorg, at hans ældste 
søn, Johannes, som studerede teologi 
og som Borgen havde håbet på skulle 

blive præst, er blevet sindssyg i stedet 
for.

Men det er han altså. Så nu er 
det Borgens anden søn Mikkel og 
dennes dejlige kone, Inger, som 
driver Borgensgård. Så var der nogle 
forviklinger, som spiller på mod-
sætningen mellem grundtvigianisme 
og Indre Mission og midt i det hele dør 
den elskelige Inger i barselsseng. Og så 
sker underet! Den sindssyge Johannes 
opvækker hende fra de døde! Mens 
hun ligger i sin åbne kiste i stadsstuen. 
“Hør mig, du døde. I Jesu Kristi, 
gravsprængerens navn: så sandt Gud vil 
det: vend tilbage til livet! Jeg siger dig, 
kvinde stå op!” Og så står hun faktisk 
op.

(Evt. I baggrunden ses KAJ MUNK, 
der er ved at pakke en lille kuffert.)

SKUESPILLEREN: “Ordet” havde 
oprindeligt urpremiere på Betty Nan-
sens teater. Det blev en succes – en 
kassesucces og en  skandalesucces! 
Stykket er effektfuldt – men emnet! 
Og forfatteren! En i folkekirken ansat 
præst, der skriver den slags! Alle måtte 
hen og se “Ordet”. Også mine forældre 
der tog mig og mine søskende med. 
Der foregik jo dog heller ikke noget 
direkte usædeligt i stykket.

I de følgende dage gik jeg rundt i 
vores lejlighed på Østerbro og sagde 
igen og igen med Henrik Bentzons 
tonefald Johannes allerførste replik. 
Han kommer ind til et afpillet 
kaffebord. Han er alene, han tager 
en småkage, løfter den i sine foldede 
hænder og smuldrer den idet han 
siger. “Saml det levende sammen, så 
ingenting går til spilde. For her er ikke 
at undvære af”. Og så ti år senere fik 
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jeg selv tilbudt rollen.
I den mellemliggende tid havde 

jeg af og til tænkt på Henrik Bentzon 
som Johannes, og i trods mod Henrik  
Bentzons geni – eller da i hvert fald 
meget store talent – fundet ud af, at 
Henrik Bentzon havde spillet Johannes 
“beåndet”. Som om hans sindssyge var 
et himmelsk lys, som hævede ham op 
over hans eget miljø. Henrik Bentzon 
havde kort sagt spillet Johannes som en 
Jesus-skikkelse! Jeg fandt at det rigtige 
var at betragte Johannes som en slet og 
ret bondedreng, der “bare” er så naiv, at 
han for alvor tror på Gud.

Hvad er så den rigtige opfattelse? 
I dag er jeg ikke engang sikker på, at 
Kaj Munk selv vidste det. For også han 
havde jo denne dobbelthed i sit væsen. 
Hvem var han? En førerskikkelse, 
som var skabt til at hæve sig over 
sit folk? Eller slet og ret en “digter,” 
en charlatan, som Gud tilgav alle 
narrestregerne, hvis han dog bare ville 
tro, så naivt som nogen bondedreng?

Prøverne fandt sted i slud og 
regn i Herning. Den voluminøse fru 
Christophersen, som selv satte i scene, 
var overbevist om, at Henrik Bentzons 
fortolkning var den eneste rigtige! 
“Unge mand, unge mand! Hør dog 
på hvad jeg siger!” Men jeg ville vise 
min egen fortolkning. Jeg bad om 
en “mellemdag”. Jeg ville tage ud til 
Vedersø og spørge Kaj Munk selv.

(KAJ MUNK er færdig med at pakke 
den lille kuffert, som han stiller fra 
sig et sted på scenen, hvor den står til 
slutningen af forestillingen.)

SKUESPILLEREN: I dag tager det 
vel højst halvanden time at komme 
fra Herning til Vedersø, men dengang, 

det var under besættelsen gik togene 
uregelmæssigt, så efter mange gen-
vordigheder kom jeg til Ulfborg 
station. Og først efter at have ventet 
en times tid fik jeg kørelejlighed til 
præstegården i Vedersø. Og så var 
Kaj Munk der slet ikke! Stuepigen 
viste mig ind og anbragte mig ved et 
ovalt mahognibord i en umagelig sofa. 
Selvom der vist var en lænestol.

(Lys på lænestolen på scenen.)

SKUESPILLEREN: Jeg var meget 
træt efter rejsen, og det var måske 
grunden til, at jeg ikke kan huske, om 
jeg på det pågældende tidspunkt så 
fru Lise Munk. Jeg lagde kun mærke 
til stuepigen. Hun var den smukkeste 
klitrose, jeg nogensinde har set. Jeg 
må have fortalt hende, at jeg spillede 
med i “Ordet,” og hun vidste åbenbart, 
at der var en præst med i stykket for 
hun spurgte mig med et smil som en 
madonna om det ikke var svært at spille 
præst, når man ikke selv var det.

Jeg svarede, at jeg ikke spillede 
præsten, men at alle rollerne var meget 
svære! Hun bad mig om at sige noget 
fra stykket, og så kom jeg til at tænke 
på den lettere derangerede skuespiller, 
som spillede præsten, pastor Bandbul. 
Jeg imiterede en af hans replikker - idet 
jeg pegede mod døren: “Kære ven, De 
tager fejl, De er ikke Jesus af Nazaret!” 
I det samme gik døren op og dér stod 
Kaj Munk! “Nej,” svarede han, “det er 
jeg ganske vist ikke”.

Han var i jagttøj. Han så op og 
ned ad mig. “Rigtig bymenneske. Går 
De på jagt?” Jeg svarede, at jeg var 
skuespiller og at det gjorde jeg ikke. 
“Det var ærgerligt,” sagde han, “for så 
havde vi haft noget at tale om”. Og så 
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var det han sagde: “Naturen bliver først 
levende, når man går med et dødsvåben 
i hånden.” Han sagde det med en 
betoning, som om også vi mennesker 
først levede for alvor, hvis vi står ansigt 
til ansigt med døden. Det har jeg siden 
tænkt meget over.

“Når De ikke går på jagt, hvorfor 
kommer De her så?” Jeg begyndte 
at forklare ham om de forskellige 
opfattelser af Johannes, men han kunne 
så sandelig ikke svare på et eneste af 
mine spørgsmål! “For hvem er det, 
der har skrevet “Ordet”? Da jeg kom 
her til Vedersø, var der en gammel 
bondekone, en nøgtern sjæl, som sagde 
til mig: “Hans stadsklæder skal hænge 
parat. Én ved dog aldrig, om han  ikke 
skulle komme en påskemorgen”. 
Manden havde da været død i tyve år. 
Det er hende, der har skrevet “Ordet,” 
ikke mig. For herude er  menigheden 
Gud ske lov mere kristen end præsten!”

“Hvem er så, om jeg tør spørge, 
ansvarlig for det stykke, vi spiller? 
De eller en gammel bondekone?” 
Han rejste sig op og omfavnede mig. 
“Hvis De lover mig ikke at tale om 
teater, håber min kone og jeg at De vil 
overnatte her til i morgen”. Jeg tænkte 
nok mest på stuepigen, da jeg svarede 
ja tak.

Men ud på aftenen havde jeg 
drukket mig mod til, og jeg spurgte, 
om jeg måtte stille ham et teologisk 
spørgsmål. Det måtte jeg gerne. Om 
han selv troede på opstandelsen? Altså 
om Inger i “Ordet” virkelig genopstår. 
Det glimtede i hans øjne, men så 
lo han, og jeg følte i det øjeblik, at 
jeg aldrig havde stået overfor en så 
overlegen ånd.

“Nu tales der jo i stykket om to 
undere, mindre kunne ikke gøre det. 

Genopstandelsen, som det “store” 
under – og så det “lille” som Peter 
Skrædder taler om, det under i 
menneskehjerterne at vi omvender os. 
Og jeg ved snart ikke, om det ikke er 
dette “lille” under som er det “store”. 
Det er selvfølgelig ikke hver dag, at 
tømrersvende går på vandet, helbreder 
syge, opvækker de døde og bespiser 
tusinder med fem fisk, men mon ikke 
alle disse “store” undere skulle tjene til 
at hidføre det “lille,” at vi tror på Gud? 
Og kan jeg sige med sikkerhed, at det 
under, at Gud Herren skulle tage bolig 
i de danske hjerter, det under har jeg 
engang troet på. Men om jeg stadig gør 
det? Se, det ved jeg ikke.”

Han var også en stor spøgefugl, 
han drillede mig med at jeg brugte min 
“fejreste ungdom” på at tjene usselt 
mammon ved at spille skurk i den 
ene film efter den anden. Hvor han så 
vidste det fra.

(SKUESPILLEREN har sminket sig 
yngre end han er.)

(Ved lænestolen midt på scenen. 
SOGNERÅDSFORMAND kommer, 
sætter sig i den, tager evt. en avis anno 
1943.)

SOGNERÅDSFORMAND: Pastor 
Munk er som sædvanligt forsinket. I 
de seksten år han har været sognepræst 
her og jeg har været sogneråds- og 
menighedsrådsformand er han ikke 
kommet til tiden een eneste gang. Han 
siger jo nok, at han elsker os alle, men 
menighedsrådsarbejdet, det elsker han 
så ikke.

(SOGNERÅDSFORMAND tager 
irriteret avisen.)
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SKUESPILLEREN: Et enkelt lille 
træk ved Kaj Munk står mærkværdigt 
levende for mig. Måske fordi jeg aldrig 
rigtigt har forstået det. Hans gamle 
plejemor boede hos ham i præstegården 
i sine sidste år. Og jeg har senere fået at 
vide, at det var et stort slag for ham, da 
hun døde. Inden vi skulle spise vimsede 
hun rundt for at ordne et eller andet. 
Plejemoren var fra et lille landbrugssted 
og meget indremissionsk. Pludselig 
tog Kaj Munk hende i armen. “Er du 
en horeunge?” “Hvad siger du lille 
Kaj?” “Hun hører meget dårligt, men 
hun ser meget mere end De og jeg”. 
Så gentog han det “Jeg siger, er du en 
horeunge?” “Nej, lille Kaj, det er jeg 
da ikke. Hvorfor spørger du om det?” 
“Jo,” svarede han, “for hvis du er en 
horeunge, så kan du tåle at se mod 
solen og så skal du sidde dér!” Og 
så pegede han på en stol, der vendte 
mod vinduet og lyset. Jeg ved ikke, 
hvorfor jeg aldrig, hvad skal jeg sige, er 
kommet til rette med den oplevelse.

SOGNERÅDSFORMAND: Jeg tror 
ikke, at han tænker videre over, at det 
altid er mig, der må vente på ham. 
Han kom herud til Vedersø lige fra 
universitetet i København, og allerede 
dengang kom han for sent. Og da var 
han ikke “kendt”. Nu! Når han læser op 
i Aalborghallen, så kommer der tusind 
for at høre på ham! Men jeg har da 
ladet mig fortælle, at dér kan han også 
godt komme til tiden.

Journalisterne, de vimser rundt 
herude og stiller spørgsmål, om hvor 
meget vi da må beundre en sådan 
åndens stormand i Vedersø. Og så 
svarer man jo ikke, at præsten er gået 
hen og blevet en rigtig herremand, 
som har råd til sin egen lystgård og 

jagthytte.
Og man fortæller jo heller ikke 

om, dengang han gjorde et stort gilde i 
forsamlingshuset. Vi skulle have suppe, 
der blev serveret i kopper. Og samtidig 
var der sat sukker og fløde på bordet. 
Og så var der jo dem, der tog sukker 
og fløde i suppen. Og det fortalte han 
sine venner i Hovedstaden, hvor mange 
af os der havde taget sukker og hvor 
mange, der havde taget fløde og hvor 
mange, der havde taget både og.

Jeg ved godt, at det bliver 
fremstillet som om han og jeg har haft 
kontrovers. Men der har aldrig været et 
ondt ord mellem os. Lige da han kom 
herud tog jeg måske lidt mål af ham…

SKUESPILLEREN: Den næste morgen 
sørgede Kaj Munk for kørelejlighed 
til mig, det var jeg ham meget 
taknemmelig for. Kusken var meget 
stille af sig, men så pludselig røg 
låget af gryden og han fortalte mig, at 
Kaj Munk havde bortført sin Lise på 
Holstebro station og kørt af sted med 
hende i rasende fart og giftet sig med 
hende i al hemmelighed hos en af sine 
præstevenner. Hendes forældre vidste 
det ikke, og hun vidste det vist knap 
nok selv.

SOGNERÅDSFORMAND: Herude 
regnede vi med, at Lars, min søn 
og så Lise, at det skulle være de 
to. Men så kastede Munk øjne på 
Lise og det var vel så også i orden. 
Men så pludselig indrykkede han en 
annonce i Ringkøbing Amts Dagblad 
om at forlovelse var deklareret 
imellem pastor Munk, Vedersø og en 
pensionatsværtinde, frk. Pedersen i 
København. Det var jo så hvad det 
var. Men ved et bryllup hos købmand 
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Skytte så en kone, at pastor Munk stod 
og omfavnede Lise. Jeg ved ikke, hvad 
jeg selv syntes, men det blev i hvert 
fald de gode koner i Vedersø for meget, 
at han når forlovelse mellem ham og en 
pige i København var blevet åbenbaret, 
så kunne stå og kysse en ung pige i 
Vedersø. Han tror altid, at han kan 
tillade sig alt! 

(Lys på kongesiden-prædikestolen.
KAJ MUNK kommer gående i 

jagttøj med sin sorte studenterhue på 
hovedet, hen mod prædikestolen, hvor 
han senere sætter sig.)

KAJ MUNK: Gud fri os vel! Vildt 
var der ikke noget af. Heldigvis stod 
gedderne så stille i vandet, så jeg kunne 
skyde dem.

SOGNERÅDSFORMAND: Lars 
og jeg har jo talt en del om det. Men 
pastor Munk finder altid på kunster, så 
det viste sig, at annoncen ikke passede. 
At det var en spøg. Det havde vi jo 
lidt svært ved at forstå herude. Jeg tror 
ikke, at den annonce havde så meget 
at gøre med hans eget forhold til Lise. 
Det var nok mere noget han gjorde 
for at prøve os andre af. For at se, om 
vi kunne leve op til ham. Dengang 
sværmede han for “overmennesker”. Vi 
almindelige mennesker skulle ikke altid 
kunne være med. 

KAJ MUNK: Hvad kunne de også 
vente sig, når ægteskabet nu engang var 
arrangeret? Ikke af Ham deroppe, så 
vidt jeg da ved, men af Det Kongelige 
Teaters censor, den litterære ærkeengel 
Hans Brix. Og han havde sine grunde. 
Først drillede han mig med, at Lise 
nok slet ikke ville have mig. Det 

gennemskuede jeg. Men så sagde han, 
at jeg ville få en Guds velsignelse af 
arbejdsro, hvis jeg giftede mig med 
den lille, henrivende engel. Og det 
kunne jeg ikke gennemskue. Så bad 
jeg Herren om at give mig et tegn, men 
han svarede ikke! Så gjorde jeg som 
der blev sagt. Hvorfor? Fordi Brix var 
den eneste, der havde troet på mine 
skuespil, før de blev kassesucceser. 
Det tog jeg som et tegn på modenhed 
og klogskab. Og så er Lise jo da 
endelig også egnens kønneste pige. Og 
den bedste og den smukkeste og den 
dejligste. 

SOGNERÅDSFORMAND: Lars 
rejste væk en tid, men så kom han 
tilbage, og så begyndte han at gå på 
jagt med Munk. Og så stak de til mig 
i sognet. Der var én der sagde at Lars 
tilsyneladende var mere betaget af 
Munk end han nogensinde havde været 
af Lise.

(SOGNERÅDSFORMAND lægger 
avisen fra sig og ser på sit ur.)

SOGNERÅDSFORMAND: Hvis han 
så endelig kommer, så slår han ud med 
armene og siger, at han ude i klitterne 
er blevet opholdt af Gud.

SKUESPILLEREN: Det var netop det 
Kaj Munk skrev om Johannes. Han går 
ude i klitterne og taler med Gud. “Taler 
med Gud”. Tre ord, og hvad betyder de 
ikke!

(SKUESPILLEREN ordner sine ting 
på sminkebordet.)

SOGNERÅDSFORMAND: Lige til at 
begynde med tog vi, som sagt, lidt mål 
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af ham. Men pastor Munk er afholdt 
her på egnen…

KAJ MUNK: Er jeg det?

(SKUESPILLEREN går.)

SOGNERÅDSFORMAND: Kirke-
ministeriet har han også krammet på. 
De sender ham hvert år en hjælpepræst, 
når agerhønejagten går ind.

KAJ MUNK: Det er da også det eneste 
fornuftige det Fandens ministerium 
foretager sig.

SOGNERÅDSFORMAND: Det er nu 
ikke altid lige lykken. For sådan en 
hjælpepræst, han vil jo vise, hvad han 
duer til så han prædiker godt og længe. 
Og pastor Munk prædiker højst ti 
minutter i jagttiden.

KAJ MUNK: Tolv.

SOGNERÅDSFORMAND: En af 
hjælpepræsterne skrev, at han glædede 
sig til at lære mere om “anvendt 
teologi”. Så svarede Munk: gid De ville 
have lært noget om at skrive skuespil! 
Så kom den næste. Han gik med en 
digter i maven, men så sagde Munk: 
det eneste jeg duer til, det er at være 
præst!

KAJ MUNK: Men det synes I vist 
ikke, at jeg duer til? I tolererer mig 
jo kun, fordi jeg er sognets største 
skatteyder! Tror du ikke, jeg ved det?! 
Men Herregud, hvad skulle jeg gøre? 
Jyllands-Posten manglede mit talent og 
jeg manglede deres penge! Og der var 
ikke andre, der kunne skrive “Ordet”. 
Penge. Det er derfor du logrer for mig. 

Og derfor tåler I mig. Et lille skravl fra 
det flade Lolland.

På Lolland jeg den hented,
et kærtegn fra min fødeø.
Så gik jeg her og vented
og tænkte, den må dø....

SOGNERÅDSFORMAND (“inderlig”): 
For rigtig at forstå pastor Munk, så 
må vi jo altid tænke på, at han tidligt 
blev forældreløs. Og blev opfostret hos 
plejeforældre.

KAJ MUNK:
…den savner jo sit skovkvarter,
sin lune luft, sin fede ler;
I denne fjendske zone
forgår min anemone;
jeg ser den aldrig mer.

SOGNERÅDSFORMAND: Der bliver 
altid noget hængende. En usikkerhed. 
Og hvis man så i øvrigt er lidt 
uligevægtig, ja, sådan ser vi da på det 
herude.

KAJ MUNK:
Nu står den der og nikker
så sejrssæl i Jyllands grus
ukuelig og sikker…

Nej!! Jeg kan ved Gud ikke synge! 
Men det er så også det eneste, jeg ikke 
kan.

SOGNERÅDSFORMAND: Der 
kommer en vis splittelse i sindet.

KAJ MUNK:
...trods ensomhed og gus,
som om alverdens modgang her
har givet den et større værd,
en lille amazone …
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SOGNERÅDSFORMAND: Vi er i 
sognerådet ikke så sjældent med til at 
hjælpe sådan en plejeordning på plads. 
Og det går da næsten altid udmærket, 
men en vis… ja, splittelse i sindene, det 
kan vel ikke undgås.

KAJ MUNK (opfarende): Min 
forældreløse barndom! Nej, nej!! Vi 
er alle splittede. Alle vi, der betyder 
noget. Se på de andre! Karen Blixen-
Isak Dinesen-Pierre Andrézel, maske 
oven på maske oven på maske! Og 
Danmarks største dramatiker, og det må 
jo være rigtigt, når jeg selv siger det: 
hr. Kjeld Abell, når han skriver er det 
røgslør oven på røgslør.

Men kunne det være anderledes? 
Den europæiske civilisation overstod 
med nød og næppe Første Verdenskrig. 
Man troede, at det var den sidste, 
‘the war to end war’. Men så forstod 
vi, kunstnerne, for selvom kunsten 
virker ad omveje, så er vi altid først. 
Vi forstod, at vi var på vej til en ny 
verdenskrig. Og måske een til og een 
til og een til. Var det mærkeligt, at vi 
blev splittede? Men I forstår jer kun på 
agurkesalat.

SOGNERÅDSFORMAND: Hvem 
ved om han overhovedet kommer? 
Måske har han en af sine perioder, så 
isolerer han sig ude i jagthytten. Som 
en ræv, der går i sin grav, siger de. De 
siger også, at han har de forfærdeligste 
mareridt.

KAJ MUNK: Mareridt! Jeg er alene 
med Gud! For at se, om jeg kan tro på 
ham.

SOGNERÅDSFORMAND: Hvis han 
gemmer sig derude, så er det måske 

derfor Lise heller ikke viser sig. Her 
står man og venter. Hvad pokker laver 
han dog også derude?

(SOGNERÅDSFORMAND rejser sig, 
smider avisen fra sig og går.)

KAJ MUNK: Hvad jeg laver derude? 
Jeg går ud om morgenen og skyder 
urkokke og hen under aften fanger jeg 
aborrer. Så laver jeg mad og vasker op 
og er dødtræt og sover ikke om natten. 
Hvorfor ikke? For jeg kan ingen steder 
være. Hvorfor ikke det? Fordi jeg skal 
tale Herrens sprog til dette håbløst 
ligevægtige folk! Dette folk, der tør 
vove så længe, der ingen risiko er! 
Fordi jeg lider af den tvangstanke, at 
jeg skal blive ved med at prædike for 
dem, indtil min hjerne rabler eller min 
krop bryder sammen. Og se, det var 
så endda til at holde ud, hvis jeg var 
sikker på, at jeg kunne tro på Dig.

Dette rådne danske folk. Som jeg 
har elsket. Og som nu villigt æder 
tyskernes bræk. Jeg længes efter 
kuglen, men det må jeg ikke! Jeg skal 
blive ved med at plante træer og plante 
Dit ord og prøve på at få mit hjerte til 
at slå roligt, selvom det holder på at 
sprænge den snævre kasse, det er klemt 
inde i.

Så er jeg da gået ind i dette Dit hus, 
selvom jeg hellere ville gå ude under 
tordenhimlen. Hvad skal jeg svare mine 
børn, når de spørger: “Far, hvad gjorde 
I for Danmark efter den 9. april?” Jeg 
skal vel svare, at vi i Dit navn krøb 
i beskyttelsesrummene, og en enkelt 
gang stak hovedet op for at se om de 
sloges. Så spørger de: hvorfor gjorde 
Gud ikke noget for Danmark? Så skal 
jeg vel svare: Fordi vi ikke var det 
værd!?
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Der findes et sted for udlevering 
af gasmasker - findes der også et sted 
for udlevering af tro? Kan Du huske 
dengang jeg bare troede på Dig? Du var 
så god til at lytte! Og Du havde skabt 
mig til noget vidunderligt stort! Og jeg 
modtog kaldet uden at vakle! For kan 
man tillade sig at gøre sig lille og fattig, 
når man har så stor og rig en Gud? I 
avisen skrev jeg åbne breve til Hitler og 
Mussolini, det var jo mine ligemænd. 
Forstår Du at de andre lo?

Hvorfor lod du mig stå som en 
skrighals midt i folket? Så nu hvor det 
virkelig gælder, er der ingen, der tror 
på mig? Herre, herre, herre, hvad er det 
Du vil have at jeg skal gøre? Svarer 
du at du er ligeglad?! Det kan jeg ikke 
bære!
 
(Omkring prædikestolen “skæv” 
orgelmusik, man får indtryk af et 
“skævt” kirkerum.

SOGNERÅDSFORMAND kommer 
klædt som KORDEGN, han har en lille 
bønnebog i hånden.)

KAJ MUNK: Hvem er du?

KORDEGN: Pastor Munk! Jeg har 
været kordegn i Nordre og Østre 
Bavelse sogne i 27 år!

KAJ MUNK: Noget ved dit ansigt 
forekom mig bekendt.

(KORDEGN ler.)

KORDEGN: Kæreste pastor Munk! 
De har været Bavelses afholdte og 
respekterede præst i 125 år.

KAJ MUNK: Hvor meget helligt raseri 
kan man forlange for 3780 kr. om året?

KORDEGN: De er en vidunderlig 
præst!

KAJ MUNK: Vidunderlig!? Jeg er 
rundet af menighedsrådets lænder og 
alt andet tamt.

KORDEGN: Pastor Munk!

KAJ MUNK: Men nu er vi i den 
evige Guds tempel. Hans ånde svider 
vort ansigt. Når løgnen glammer over 
jorden...

KORDEGN: Det gør den da slet ikke!

KAJ MUNK: … og ondskaben og 
hadet, hvem skulle så råbe Nej, om 
ikke vi?

KORDEGN: Jeg passer mit! Sådan har 
det altid været. De har passet Deres, jeg 
har passet mit.

(KORDEGN går frem med bønnebogen.)
 
KORDEGN: Lad os alle bede: Herre, 
jeg er kommet ind i dette dit hus for at 
høre, hvad du Gud Fader, min skaber, 
du Herre Jesus, min frelser, du gode 
Helligånd i liv og død min trøstermand 
vil tale til mig.

KAJ MUNK: Og til mig.

KORDEGN: Herre, oplad nu således 
ved din Helligånd for Jesu Kristi skyld 
mit hjerte, at jeg kan lære at sørge 
over mine synder og at tro i liv og død 
på Jesus og hver dag forbedre mig i 
et helligt liv og levned. Det høre og 
bønhøre Gud, ved Jesus Kristus. Amen.  
Ser De ikke, at kirken er propfuld? 
Man venter kun på Dem.
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KAJ MUNK: På mig? Hvad skal jeg?

KORDEGN: Læse den hellige lektie, 
naturligvis!

KAJ MUNK: Er det da søndag i dag?

KORDEGN: Her i Bavelse er hver 
evig eneste dag en søndag! Vi har 
eksporteret smør og flæsk til de 
hungrende syd for grænsen. Altid 
udpint af meningsløse krige, som vi 
ulykkeligvis kunne tjene på! Ligesom 
i dag ! Jo, jo.  Vi må ikke klage! Vores 
lille Bavelse er landet, hvor mælk og 
honning flyder! Derfor er hver dag en 
søndag!

(KORDEGN lader som om han hjælper 
KAJ MUNK i kjole og krave og 
messehagel.

Som eneste kirkegængere ses 
STUEPIGE og SKUESPILLEREN 
(som er i frakke og derfor ikke straks 
kan genkendes som Dr. Best.))

KAJ MUNK: Hvad står der i den 
hellige lektie?

KORDEGN: Det er en af mine mange 
tjenestepligter at lægge den opslåede 
ritualbog på alteret, åbnet på det rigtige 
sted.

(KAJ MUNK går mod alteret, knæler.)

KAJ MUNK: Kæreste Gud, himmelske 
fader. Hør vor stille bøn: “For altid må 
det folk forgå, som gerne vil det selv!” 
Amen. (vender sig mod menigheden) 
Denne hellige lektie skrives i 
Apostlenes Gerninger. Da pinsedagen 
var omme, var de alle samlede med 
hverandre. Da lød der med ét fra 

Himmelen en susen som af et vældigt 
åndepust, og den fyldte hele huset, hvor 
de sad. Og der viste sig for dem tunger 
som af ild, og de fordelte sig og satte 
sig på hver enkelt af dem.

STUEPIGE: Puh! Tunger, som befam-
ler én. Nu kan jeg ikke tie længere!

(STUEPIGE rejser sig.)

STUEPIGE: Så hør I da alle mit simple 
vidnesbyrd! I snart fem måneder har 
jeg været stuepige hos den såkaldte 
pastor Munk. Min mund være lukket 
med syv segl. Men det må dog siges, at 
han har haft den mageløse frækhed at 
døbe sin ældste datter Yrsa!

SKUESPILLEREN: Yrsa?! Et meget 
nordisk navn!

STUEPIGE: Men min onkel, der er 
brugsuddeler bevidner, at Yrsa både var 
Rolf Krakes søster! Og hans mor!!

SKUESPILLEREN: Hvilken letsindig 
udfordring af vor kristne Gud!

(STUEPIGE slår kors for sig.)

STUEPIGE: Men Guds straf er 
kommet over pastor Munks hus. Pastor 
Munks søn, den lille Helge er ikke 
rigtig i hovedet.

(STUEPIGE slår kors for sig.)

SKUESPILLEREN: Herren gav, 
Herren tog, Herrens navn være lovet!

STUEPIGE: Amen!
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(KAJ MUNK vakler bort fra alteret 
med ritualbogen i hånden.)

KAJ MUNK: Helge! Min førstefødte. 
Du som er så god, så god. Hør ikke på 
dem. Du må aldrig, aldrig tvivle på, at 
Gud har villet have dig netop som du 
er.

STUEPIGE: Skulle jeg måske ikke 
have sagt det?

SKUESPILLEREN: Det er et indre 
dansk anliggende, som jeg meget 
nødigt vil blande mig i.

(KORDEGN slår ud med armene. 
Orgelet sætter i.)

KORDEGN synger sammen med 
STUEPIGE og SKUESPILLEREN.) 

KORDEGN, STUEPIGE og 
SKUESPILLEREN (synger):

Op! al den ting, som Gud har gjort,
Hans herlighed at prise!
Det mindste han har skabt er stort,
Og kan hans magt bevise!

Hvad skal jeg sige…

KORDEGN (fortsætter):
… når jeg vil
så højt jeg kan, opkige
Og vende alle tanker til
det blanke solens rige?

mens

STUEPIGE og SKUESPILLEREN 
(fortsætter):

… mine ord?
vil ikke meget sige;
O, Gud hvor er din visdom stor,
Din godhed, kraft og rige!

(KORDEGN tørrer sig over panden.)

KORDEGN: Der er efterhånden 
ingen, der magter alle versene. Hvilket 
kunstnerisk tab er det dog ikke?

KAJ MUNK (til KORDEGN): Og det 
måtte jeg finde mig i.

KORDEGN: Jeg syntes ikke rigtigt at 
man kunne høre hvad hun sagde.

KAJ MUNK: Jeg kunne.

KORDEGN: Jeg hørte også lidt af det, 
men jeg syntes, at det var så uklart 
bygget op, at man ikke rigtig kunne 
tage det alvorligt.

KAJ MUNK: Hun stak ikke efter 
hjernen, men efter hjertet.

KORDEGN: Den hellige lektie, den gik 
kun så som så. Men De tager revanche! 
I prædikenen! Der er De suveræn! De 
med Deres yderst taktfulde og meget 
provokerende sprogbrug!

KAJ MUNK: Jeg vil ikke prædike for 
dem.

KORDEGN: Ikke det?

(SKUESPILLEREN og STUEPIGE ser 
spørgende mod KAJ MUNK.)

KAJ MUNK: Jeg kan ikke.

KORDEGN: Tillad mig at hjælpe.

(KORDEGN tager en tornekrone 
frem og presser den om KAJ MUNKs 
pande.)
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KORDEGN: Man gør det jo altid med 
et stik i hjertet.

KAJ MUNK: Tak, du tro ven. Nu så 
jeg Gud!

KORDEGN: De er overtræt! Jeg så det 
i det øjeblik, De trådte ind ad kirke-
døren. Det er alle disse prædikener, 
søndag efter søndag. Ingen forstår 
Dem bedre end jeg. Men nu må vi se at 
komme videre, så det kan få en ende!

(KORDEGN puffer KAJ MUNK op på 
prædikestolen.

KAJ MUNK vakler, taber 
tornekronen, men har stadig blod i 
ansigtet, da han endelig når op på 
prædikestolen.)

KAJ MUNK: Ler I af mig? Fordi jeg 
snubler? Og I ikke gør det? Fordi jeg 
ryster i min sorte kjole, mens I bare 
ikke tror? I som derude bøjer nakken 
og søger aflad og husvalelse herinde. 
Men se, den beregning, den går ikke 
op! For her er ingen husvalelse at 
finde. Herinde er tværtimod Helvedes 
flammer! For herinde er Ordet frit!

(SKUESPILLEREN læner sig mod 
STUEPIGE.)
 
SKUESPILLEREN: En gal præst!

STUEPIGE: Ja.

KAJ MUNK: Herinde gælder en 
censur som er langt frygteligere end 
besættelsesmagtens censur!! Nemlig: 
den Helligånds censur!

SKUESPILLEREN: Og ham har man 
hørt så meget om!

STUEPIGE: Ja…

KAJ MUNK: Og den tvinger os netop 
ikke til at tie! Men til at tale! Tale om 
Danmarks fornedrelse og Guds almagt. 
Hvis han da er til. Hvor længe skal 
det vare før du og jeg bliver kristne? 
Og tror på, at lidelse med ære er bedre 
end en hvilken som helst fordel vi kan 
vinde ved at sælge os selv. Hvor længe, 
ja, det er ordet.

Kneblet og med bundne hænder
ser jeg nye sværme fjender
sig om mig og mine trænge.
Herre, sig hvor længe -?

Kun hvad der til dig er viet
er jo værd at bygge på.
Mindst af alt har tyranniet
indre kraft til at bestå.

(Uro.)

KAJ MUNK: Amen.

(KAJ MUNK kommer ned ad 
prædikestolen.

STUEPIGE går demonstrativt ud af 
kirken uden at se på KAJ MUNK.)

KORDEGN: Det var en meget smuk 
prædiken...

(KORDEGN puffer fortroligt til KAJ 
MUNK.) 

KORDEGN (om STUEPIGE): 
… lagde De ikke mærke til den unge 
kvinde, der kniksede for Dem? Man 
så Helligåndens undergerninger i 
hendes bølgende former!  Og nu til 
det stemningsfulde højdepunkt. Den 
Hellige Nadver! Der må være en lille 
festlighed et sted i sognet, for de fleste 
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skyndte sig jo rigtignok væk, men der 
er da een nadvergæst, så der har næsten 
aldrig været så mange som i dag..

(Evt. høres orgelet spille en “skæv” 
variation over “O, du Guds lam…”)

(KORDEGN hænger en slidt 
messehagel om KAJ MUNKS skuldre.)

(Da Nadvergæsten (SKUESPILLEREN) 
lægger frakken, ser KAJ MUNK på 
uniformen at det er dr. BEST .)

KAJ MUNK: Aldrig!

BEST: Og hvorfor ikke?

KAJ MUNK: Lederen af den tyske 
besættelsesmagt. Den onde selv!

BEST: Ond? Jeg tror på Gud Fader, 
den almægtige, himmelens og jordens 
skaber, og på Jesus Kristus, hans 
enbårne søn, som er undfanget ved 
Helligånden, født af Jomfru Maria, pint 
under Pontius Pilatus, korsfæstet, død 
og begravet…

KORDEGN: Tør jeg spørge om også 
De angrer Deres synder?

BEST: Hver og een.

(KORDEGN lukker øjnene, folder 
hænderne.)

KORDEGN og BEST: … nedfaret til 
dødsriget, på tredjedagen opstanden fra 
de døde, opfaret til himmels, siddende 
ved Gud Faders, den almægtiges højre 
hånd, hvorfra han skal komme og 
dømme levende og døde. Vi tror på 
Helligånden, en hellig almindelig kirke, 

de helliges samfund… (DE sender KAJ 
MUNK et hvast blik) … og syndernes 
forladelse!

KAJ MUNK: Jeg gør det ikke!

KORDEGN: … syndernes forladelse! 
Kødets opstandelse! Det evige liv.

BEST: Så er De altså også en af de 
danske præster, som betragter den 
hellige Gud som et af jeres egne 
familiemedlemmer, og hvis hellige 
ord I kan fortolke efter jeres eget 
forgodtbefindende! Det er endda 
kommet mig for øre, at der findes 
en dansk præst, som har skrevet en 
kassesucces om opstandelsen, uden han 
selv tror på den. Tror han så på Gud? 
Hvad siger De, kære ven?

KAJ MUNK: At jeg aldrig vil give 
Dem syndernes forladelse.

BEST: Lad os nu sammen bekende 
vores synder.

KAJ MUNK: Sammen?

BEST: Vi har jo syndet sammen! Åh, 
jeg ser at De aldrig har tænkt så langt! 
Det bliver sandelig heller ikke let for 
mig at være den, der skal fortælle Dem 
det. Så, Werner! Giv dig tid til at gå 
den lille pædagogiske omvej.

(BEST tørrer sig over panden med et 
lommetørklæde.)

BEST: Men hvor skal jeg ende, hvor 
begynde? Jeg begriber faktisk heller 
ikke, at jeg skulle komme til at danse 
om samme afgudsbillede som De.
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KAJ MUNK: Jeg har aldrig danset 
om noget afgudsbillede end ikke om 
Thorvaldsens Jesus.

BEST (ler påtaget): Hvor er det 
dog befriende at le sammen med et 
intelligent menneske! Men desværre 
har De ikke ret. Hvad Deres far døde af 
ved jeg ikke, min far døde, da jeg var 
12 år, i en skyttegrav i Flandern. Og 
det gik mig, som det gik Dem. Og jeg 
er ikke et øjeblik i tvivl om, at De også 
følte det som en stor synd at tilbede en 
anden i Deres afdøde fars sted. Og dog 
gjorde De det.

KAJ MUNK: Det gjorde jeg aldrig.

BEST: Hvad er det første man 
glemmer? At huske! (ha, ha) Når jeg 
tillod mig denne lille spøg, var det for 
at De, kære ven, skulle forstå, at det 
jeg nu er nødt til at sige ikke siges af 
personlig modvilje. Selvom De, med 
forlov, tilbad ham mere end jeg. Jeg 
anså ham for at være en profet for mit 
folk, men jeg er aldrig end ikke i min 
tilbedelses vildeste fantasier gået så 
vidt som De! At sammenligne ham med 
den kristne Messias. “Små børn løftes 
på skuldre for at se ham! Stolte mødre 
lærer dem, hvordan de skal bære sig 
ad, løfte armen og råbe “Heil Hitler”! - 
“‘og de bare de små børn til Ham’”!

KAJ MUNK: Har jeg skrevet det?

BEST: Så erkender De altså, at De har 
syndet?

KAJ MUNK: Det er jeg jo nødt til.

(KORDEGN kommer med nadversølvet 
og gør klar til nadveren .)

KORDEGN: Lad os sammen prise hans 
navn.

BEST: Amen.

(BEST puffer fortroligt til KAJ MUNK.)

BEST: Jeg ved jo godt, at De gerne 
vil synes af lidt mere end de andre. 
Forfængelighed, kald det hvad De 
vil. Tror De ikke, at De bagefter vil 
føle Dem som et større menneske, 
når De – ganske vist tvunget af 
omstændighederne – har turdet give 
mig, den tyske Pilatus den hellige 
nadver?

KORDEGN: Christe eleison.

BEST: Gud Herre, forbarm dig!

KORDEGN: Kyrie eleison.

BEST og KAJ MUNK: Herre 
Helligånden, forbarm dig!

(KORDEGN gør klar til nadveren.)

BEST: Når vi bagefter er uden for 
kirken kan vi for min skyld gerne 
være det, man med et overfladisk ord 
kaldet fjender. Selvom det smerter mig 
usigeligt at tænke på det. Men jeg skal 
aldrig glemme, at vi to sammen har 
bekendt vores synder og ydmygt bedt 
Herren om tilgivelse.

KORDEGN: Opløft eders hjerter til 
Herren!

(KAJ MUNK tager oblaten, smuldrer 
den.)
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KAJ MUNK: Saml det levende 
sammen, så ingenting går til spilde. For 
her er ikke noget at undvære af.

BEST: Det er ikke helt rigtigt. De 
skal begynde: “Opstandne Herre og 
Frelser… ”

KAJ MUNK: Jeg vil ikke.

BEST: Vi har alle syndet husk det!

KAJ MUNK: “Opstandne…”

KORDEGN (afbryder): Dette er Jesu 
Kristi legeme.

(KAJ MUNK giver BEST oblaten.)

KAJ MUNK: Dette er Jesu Kristi 
legeme.

BEST (gentager): Dette er Jesu Kristi 
legeme.

KAJ MUNK: “… og dit blod til 
ihukommelse af dig og til stadfæstelse i 
troen på syndernes forladelse…”

(KAJ MUNK giver BEST altervinen.)

KAJ MUNK: Det er Jesu Kristi blod.

(BEST drikker altervinen.)

BEST (gentager): Det er Jesu Kristi 
blod.

KAJ MUNK: Dine synder er dig 
forladt.

BEST: Vil De ikke nok lægge Deres 
hånd velsignende på mit hoved?

(KAJ MUNK gør det.)

KAJ MUNK: Dine synder er dig 
forladt.

BEST: Tak, kære ven.

(BEST bøjer hovedet, går.)

KAJ MUNK: Hvad har jeg dog gjort?

KORDEGN: Deres pligt. For een gangs 
skyld.

(KORDEGN går.)

KAJ MUNK (skjuler hovedet i 
hænderne): Hvad har jeg dog gjort?

(Lysskifte. Kirkerummet forsvinder. 
LISE kommer.)

KAJ MUNK: Lise! Hvor har jeg savnet 
dig!

LISE: I over en uge var du ikke 
hjemme.

KAJ MUNK: Jeg stod op hver aften og 
så mod himlen og sendte kys til dine 
læber og søvn til dine øjne...

LISE: Det mærkede jeg ikke.

KAJ MUNK: … for at kun jeg skulle 
være i Helvede. Og dér var jeg. Det 
er straffen for at have skrevet digte til 
Hitlers blå øjne.

LISE: Børnene savner dig.

KAJ MUNK: Ja.
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LISE: Helge har brug for dig, han taler 
meget om dig.

KAJ MUNK: Ja.

LISE: Vi havde aftalt at mødes i 
kirken. Og jeg vidste ikke, at du sendte 
hjælpepræsten i stedet for. 

KAJ MUNK: Jeg kunne ikke. 
Helligånden var ikke over mig.

LISE: Menigheden ved aldrig, hvor 
de har dig. Og det ved jeg snart heller 
ikke.

KAJ MUNK: Jeg lider mere end de.

LISE: Fordi du er finere end os? 

KAJ MUNK: Jeg lider, fordi jeg er led 
ved mig selv.

LISE: Hvem siger, at du var alene i 
“Helvede”?

KAJ MUNK: I Helvede er vi 
bedrøveligt mange.

LISE: Det er din kone og ikke en flok 
studiner, du taler til.

KAJ MUNK: Lise! Hvis jeg ikke havde 
dig, havde jeg ingen ting.

LISE: Husker du, at jeg om morgenen 
på min fødselsdag ville gå en tur alene 
langs stranden? Og så kom posten til 
præstegården. Og du bad ham om at 
vente et øjeblik. Og så skrev du udenpå 
en konvolut. Til fødselsdagsbarnet 
Lise Munk, Vedersø Strand. Og indeni 
lagde du i huj og hast et digt, som du 
havde skrevet med det samme. Og du 

fik Anders til at køre ud på stranden og 
finde mig og give mig brevet. Hvad tror 
du han tænkte? Og hvad tror du at jeg 
tænkte?

KAJ MUNK:
“Elise, du kære, du rislende vår,
du skælmske sødt duftende vind.

LISE:
... du lægende hånd over skrammer

og sår,
du lysende smil i mit sind.”

Det er sikkert nok et fint digt, men jeg 
tror, at det var bedre, hvis du var mere 
hjemme hos børnene og mig.

(KAJ MUNK svarer ikke.)

LISE: Hvad skal jeg sige til far og 
mor?

KAJ MUNK: Spørger de?

LISE: Med øjnene.

KAJ MUNK: Jeg lover, at det snart er 
forbi.

(Bag boninette. DEN ANDEN 
KVINDE ser på dem.)

LISE: Du skriver og siger så meget.

KAJ MUNK: Lad os stå sammen om 
børnene, Lise! Indtil det andet er drevet 
over. Og det varer ikke længe!

(LISE ser på ham.)

KAJ MUNK: Det lover jeg dig. Jeg 
lover det. Lover det!
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(KAJ MUNK omfavner LISE, mens 
DEN ANDEN KVINDE ser på dem.)

(BLACK)

(Midt på scenen hvor lænestolen stod 
er der evt. gjort klart til antydningen af 
et lyst, solfyldt værelse på herregården 
Matrup.)

(I damesiden KAJ MUNK arbejder ved 
sin skrivepult.)

KAJ MUNK: Den 9. april 1940 kom 
Djævelen til den danske regering 
og sagde: Jeg har lige brug for 
nogle dråber menneskeblod til jeres 
underskrift på dette lille dokument, 
så skal I få det godt i Danmark, mens 
resten af verden krymper sig i lidelse. 
Og nu har vi det godt i Danmark, og 
resten af verden krymper sig i lidelse. 
Og hvad skal så du og jeg gøre ved det? 
For vi er da vel ikke ligeglade?

(LISE kommer. KAJ MUNK vender sig 
mod pulten.)

LISE: Geismar forstår ikke, at han ikke 
får svar på sine breve.

KAJ MUNK: Jeg kan ikke svare på 
dem, for jeg brænder dem uden at læse 
dem.

LISE: Og ham har du beundret som din 
lærermester.

KAJ MUNK: Geismar er en forhærdet 
pacifist.

LISE: Både baronesse Blixen og teatret 
har ringet igen. Hvad er det du skriver 
på?

KAJ MUNK: Papir, papir, papir.

LISE: Det er da vel “Ewalds død”?

KAJ MUNK (usandt): Naturligvis! 
Teatret ringer jo hver dag og plager dig, 
fordi det ikke ser sig i stand til at flytte 
hans 200 årsdag. Det kan du da umuligt 
have glemt.

(KAJ MUNK ombytter den prædiken 
han skrev på med manuskriptet til 
“Ewalds død”.)

KAJ MUNK: Heldigvis går det rask 
fremad! “Ewalds død” er næsten 
fuldbragt.

LISE: Før i tiden læste du alt hvad du 
havde skrevet for mig, så snart du var 
færdig.

KAJ MUNK: Det her er uhyggeligt, det 
handler om en digters død.

LISE: Jeg vil alligevel gerne høre det.

KAJ MUNK: Ewald ligger døende i sin 
sofa, madam Schou har ordnet puden 
bag hans hovede og ved sengen står 
dr. Esmach og ligner alle mulige andre 
læger. Ewald vender sig mod Esmach. 
(Som Ewald) “Tror I, jeg dør inden 
aften?” (som Esmach) “Men hvordan 
falder digteren dog på det?” (Ewald) 
“Nej, hvordan falder digteren dog på 
det! Kun syv og tredive år ung. I den 
alder dør man dog ikke.” Og det er jo 
sandt. Jeg er f. eks. blevet 45.

(KAJ MUNK ser på LISE, således at 
hun kan blive i tvivl om, hvad der er de 
skrevne replikker og hans egne tanker 
om døden.)
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KAJ MUNK (Ewald) “Jeg frygter 
ikke døden. Men herinde, ikke sandt? 
I forstår hvad jeg mener?” (Esmach) 
”Naturligvis forstår jeg hvad I siger.” 
(Ewald) “Naturligvis gør I ikke det! 
I kommer med jeres remedier. I tror, 
at døden bare er kød, der stivner og 
blod, der levrer. Var det bare det! Men 
herinde… det myldrer med rytmer og 
rim og klange, med billeder, Verdener, 
der dør sammen med mig…” (vender 
sig halvt mod Lise) Det må være en 
stolt død, at dø midt i en skaberrus, 
om den så kun er indbildt. Men når 
mit hjerte dør, vil jeg ikke have nye 
verdener at tilbyde til nogen af jer. For 
jeg har altid kun skrevet det ene ord: 
Kristus. Der er bare ingen der lytter.

LISE: Jo, der er.

KAJ MUNK: Og han frygtede ikke 
døden, men det gør jeg. Hvad tror du 
der sker, hvis de kommer og henter mig 
en morgen klokken 4?

LISE: Det har jeg jo lovet dig ikke at 
tænke på.

KAJ MUNK: Tror du jeg kan klare 
at komme i fængsel eller i en af deres 
lejre? Det tror jeg ikke, at jeg er skikket 
til.

LISE: Du forbyder mig at tale om det, 
men du plager mig alligevel med det.

KAJ MUNK: Så siger lægen: (Esmach) 
“Digteren skulle ikke tale så meget, 
digteren skal tie, tie, tie…” (Ewald) 
“Ja! Digteren skal tie stille, blive helt 
stille… der er ingen grænser for, hvor 
stille han skal blive om lidt. Men hvad 
mener Gud med at kalde mig til de 

største mål og så nægte mig kræfterne 
til at nå dem? Og rive mig bort fra 
værket, just som jeg er modnet til at 
begynde det?” (til LISE) Og så er det 
din tur.

(DEN ANDEN KVINDE ses.)

LISE: Min tur?

KAJ MUNK: Ja, ja!

(KAJ MUNK rækker LISE et stykke 
papir.)

KAJ MUNK: Jo, så kommer du! Til 
mig.

LISE: Jeg kan ikke læse det.

KAJ MUNK: Jo. Dér! Arendse! Ewalds 
første og eneste kærlighed!

LISE: Jeg vil ikke!

KAJ MUNK: Du skal. Det hjælper 
mig.

LISE (læser): “Nu da dit legems kar 
er ved at sønderslås, kommer jeg for 
at takke dig, at du gav din ånd som et 
sejrens offer til Danmark. Dine ords 
torden og havgang skal leve og mane 
os til vor sande bestemmelses høje 
kald. Hver gang vi vil vige og give 
efter, skal du kalde manddommen frem 
i vort folk. Dine ord. vil leve, som 
Danmark vil leve…” (river papiret til 
side) Jeg ved godt, hvad du tænker på! 
Selvom du er bange for døden, vil du 
hellere dø som en stor digter, end bare 
leve her!
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KAJ MUNK: Lisepige. Jeg vil ikke dø.

LISE: Hvis det er færdigt, så send det 
til teatret.

KAJ MUNK: Jeg mangler endnu at 
kradse en lille smule af… ned.

LISE: Hvornår ringer du til 
baronessen?

KAJ MUNK: Hvor skulle jeg vide det 
fra?

LISE: Og så kan jeg igen bare stå dér 
og svare ingenting:

KAJ MUNK: Lisepige! Er der noget du 
er ked af?

LISE: Nej.

(KAJ MUNK omfavner LISE.)

KAJ MUNK: Hvis du er bare den 
mindste smule ked af det, så ringer jeg 
til baronessen nu!

LISE (vred): Hvorfor er du aldrig dig 
selv i bare to minutter?

(LISE går.)

(Midt på scenen ses nu evt. det lyse, 
solfyldte værelse på herregården 
Matrup.)

(KAREN BLIXEN er evt. iklædt 
en malerindedragt. Hun er ved 
at forberede/male et oliemaleri 
af en opstilling bestående af en 
blomsterbuket og en afrikansk maske.)

KAREN BLIXEN (optaget af sit 
maleri): Forhast Dem endelig ikke. Jeg 
ringede kun til Dem af kedsomhed. Jeg 
ferierer her på Matrup sammen med 
mine danske fætre. Og når jeg tænker 
på hvem jeg i mit liv har omgåedes! 
Og så vil de hele tiden tale med mig. 
Gid danskerne ville betragte mig som 
sindssyg, det ville være sådan en 
lettelse. Så kom jeg på den tanke, at 
jeg, når jeg nu var i Jylland, måske 
ville have fornøjelse at af tale med 
Dem, for jeg tror, at jeg har noget 
at sige til Dem, som det kunne være 
vigtigt for Dem at vide med det samme. 
Man siger i København, at det er Dem, 
teatret har bedt om at skrive epilogen 
til opførelsen af Ewalds “Fiskerne”. Jeg 
synes nok, at man kunne have spurgt 
mig. Som De sikkert ved arbejder jeg 
hver dag i det værelse, der var Ewalds 
arbejdsværelse, da han logerede hos 
madam Jacobsen på Rungsted kro.

KAJ MUNK: Man frygtede givetvis 
at baronessens epilog ville overtræffe 
mindet om festens genstand.

KAREN BLIXEN: Jeg har altid gerne 
villet møde Ewald forudsat, at han ikke 
var alt for beruset. Og så ville jeg sætte 
ham i en stol ved kaminen og tilberede 
ham et ordentligt måltid, ligesom 
madam Jacobsen må have gjort. For 
der er tre ting, jeg duer til: At lave 
mad, fortælle historier og passe på gale 
mennesker. 

KAJ MUNK: Så gid jeg var gal! Men 
jeg eksisterer bare ikke. Ikke for alvor. 
Af hensyn til den tyske censur skal det 
hedde sig, at Holger Gabrielsen har 
skrevet “Ewalds død” og den prædiken 
jeg nu skriver på må jeg meget gerne 
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holde i Helligåndskirken, forudsat det 
ikke bliver forhåndsomtalt, at det er 
mig, der er mig.

KAREN BLIXEN: Jeg har tænkt på at 
skrive en fortælling om Ewald. Ewald 
skulle møde sin konge, den begavede 
og gale Christian den 7. hos et af 
Københavns letlevende fruentimmere. 
Og dér skulle de så opdage om 
hinanden, at de begge er herskere af 
Guds nåde. Men jeg er kommet i tvivl 
om pointen i historien, fordi jeg ikke 
rigtigt ved, om det er den samme Gud.

KAJ MUNK: Hvis Gud er til, er der 
kun een.

KAREN BLIXEN: De ville gøre mig 
en stor glæde, hvis De kunne forklare 
mig det.

KAJ MUNK: Hvis der nu var flere 
guder, som skulle bestemme over 
fuglene og solen, så ville de komme 
op og skændes, så ville nogle guder 
have at fuglene skulle flyve baglæns, 
mens andre ville have at de skulle 
flyve forlæns. Nogle Guder ville lade 
jorden kredse om solen, mens holdet 
af stridende guder ville kæmpe for 
det modsatte. Heraf ses let, at de  
uforanderlige naturlove er beviset for, 
at der højst er een Gud.

KAREN BLIXEN: Hvis guderne nu 
slet ikke interesserer sig for den slags 
ting?

KAJ MUNK: Det ved jeg ikke. Vi 
skulle have haft et seminar om det, men 
så blev professoren syg.

KAREN BLIXEN: Hvis der i Deres 
have var et egetræ, så skulle De skære 
min initialer i det, og De kunne jo 
gerne skære Deres egne med. Men 
derude er der vel ingen brugelige 
egetræer.

KAJ MUNK: Nej.

KAREN BLIXEN: Men De har havet. 
“O, Nordhav, glimt af Wessel brød din 
mørke sky!” De har det sortladne hav, 
mens jeg keder mig til døde på den 
jyske højderyg. Ved De, De minder mig 
om en af mine indfødte i Afrika. Kitau, 
Kitau som jeg fortæller om i “Barua a 
soldani”…

KAJ MUNK: Er det en særlig art af 
snudebiller?

KAREN BLIXEN: … en fortælling, 
som jeg flere gange har læst op i 
radioen.

KAJ MUNK: Herude duer egetræerne 
ikke og radioerne skratter, så vi nøjes 
med at drikke kaffe og tænke på ingen 
ting.

KAREN BLIXEN: Ser De, pastor 
Munk, i Afrika elskede jeg at gå på 
løvejagt. Mellem mig og løven var 
jagten hver gang et stævnemøde, 
fuldbyrdet i dyb brændende attrå og 
ærefrygt mellem to jordiske skabninger 
af vidt forskellig art, men af eet sind. 
Og i “Barua a soldani” fortæller jeg, at 
jeg skød en løve, der i solnedgangen 
stod som en af løverne i det danske 
rigsvåben, og at jeg sendte skindet til 
Kong Christian, som svarede mig med 
et venligt takkebrev.
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KAJ MUNK: Så må kassen være nået 
frem.

KAREN BLIXEN: Men netop den 
dag kom Kitau slemt til skade. Jeg 
havde ingen morfin med, det eneste 
jeg havde i mine ridebukser var 
kongens  brev. Jeg sagde da til Kitau, 
at det var et “barua a soldani,” et brev 
fra en stor høvding – og at det havde 
undergørende kraft. Jeg fortæller, at 
jeg lagde brevet på Kitaus sår og at 
hans smerter straks mildnedes. Og 
at jeg senere brugte brevet mange 
gange, og at de indfødte når jeg ikke 
selv havde tid sagde til mig: lån os 
“barua a soldani”. Og som slutning på 
fortællingen skriver jeg, at kongens 
brev nu er ulæseligt, fordi skriften er 
udvisket og papiret brunt og stift af 
gammelt, størknet blod og materie. 
Ved De hvad det særlige er ved den 
historie?

KAJ MUNK: Nej.

KAREN BLIXEN: At den ikke er 
sand. Jo, jo, jeg skød en løve og jeg 
fandt på at sende skindet til kongen, 
men hans brev var køligt og uden 
taknemmelighed. Jeg lagde det fra mig 
og har ikke siden villet se det. Så skrev 
jeg fortællingen “Barua a soldani”. 
Jeg lyver, kort sagt. Men hvorfor? 
Ikke for at gøre mig interessant, som 
man måske ville tro om mig. Men 
fordi jeg tror, at guderne, som måske 
nok interesserer sig for om fuglene 
flyver forlæns eller baglæns, slet ikke 
interesserer sig for naturlovene og den 
slags sandhed.

KAJ MUNK: Hvad interesserer 
guderne sig så for?

KAREN BLIXEN: Fortællinger, 
skabelsesberetninger, lidelseshistorier. 
Hvad er det gamle og nye testamente 
andet end netop det? Myter er altid 
vigtigere end sandhed. Nu tror jeg 
ganske vist ikke, at De ville kunne 
skrive en rigtig myte. De er alt for 
meget af en journalist. Men mens jeg 
skrev på en af mine fortællinger, Sorg-
Agre kom jeg til at tænke på, om De 
måske selv kunne blive en myte.

KAJ MUNK: En myte?!

KAREN BLIXEN: Det er ganske vist 
ikke en kristen idé, men en græsk, 
at guderne kan opsøge jorden i et 
menneskes skikkelse. Det er for øvrigt 
også en græsk idé, at guderne kan 
snyde.

KAJ MUNK: Og det er det, De er så 
opsat på at tale med mig om?

KAREN BLIXEN: De spilder al for 
meget af Deres tid med at spekulere 
over, hvad “de andre” gør. De vil 
opildne “de andre” til modstand, De 
bebrejder “de andre,” at de arbejder for 
tyskerne…

KAJ MUNK: Ja, tænk, jeg så virkelig 
gerne, at mit folk blev et folk af ære.

KAREN BLIXEN: Ære betyder meget 
for de indfødte i Afrika, men hvad 
skulle det betyde for jer kristne? I 
arme syndere får jo altid syndernes 
forladelse. For mig er ære ikke spor 
andet end ikke at have storhedsvanvid. 
Ved De hvor jeg var den 9. april, den 
dag da Danmark blev besat?
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KAJ MUNK: Nej.

KAREN BLIXEN: Jeg var i Berlin 
i det tyske propagandaministerium. 
Jeg håbede at få mine værker udbredt 
i det tysktalende rum. Oprigtigt talt, 
pastor Munk. Det er mig temmelig 
ligegyldigt, hvem, der vinder denne 
krig. Jeg troede som så mange andre, at 
Første Verdenskrig ville være krigen, 
der var blevet så grusom, at det var 
“the war to end war”. Men denne 
gang er det Verdens ende, hvoraf vel 
så en anden verden skal fremstå. Vi 
almindelige dødelige kan ikke stille 
noget op overfor Ragnarok. Det er et 
skred der ikke kan standses, men som 
vel engang vil sætte og konsolidere sig 
til ny jordbund for ny vækst. “Andre 
tider, andre fugle/ andre fugle, andre 
sange/ og jeg elsker dem måske/ når jeg 
kan få andre ører” – siger Heine.

KAJ MUNK: Og da det hele altså so 
oder so ender med noget helt tredje, så 
forstår baronessen ikke, at unge mænd 
vil sætte livet ind for at kæmpe mod 
ondskaben?

KAREN BLIXEN: Jeg har for ikke så 
længe siden måttet skrive til Sophie 
Bernstorff-Gyldensteen i anledning af 
hendes søn Erhards død som frivillig 
i den finsk-russiske krig. Det var en 
stor sorg og rystelse for hende, som 
elskede sin søn så højt, og det er 
virkelig mærkeligt gribende og tragisk 
med de unge, sorgløse mænd, med 
hele livet for sig, som sætter det ind og 
dør så langt borte. Det skrev jeg også 
til hende. Men min familie har altid 
meget godt kunnet lide at gå i krig. Min 
far udmærkede sig ved tapperhed, da 
han kæmpede ved Dybbøl i 1864. Han 

deltog nogle år senere i den fransk-
tyske krig, vistnok fordi han håbede 
på oprejsning for Dybbøl, der kom jo 
ingen oprejsning fordi også Frankrig 
tabte til Tyskland. Han blev da tilskuer 
til den borgerkrig i Paris, som fulgte 
efter nederlaget. Og han skrev hjem, at 
han var blevet led ved begge parter.

Så gik der flere år, før krigslængslen 
atter greb ham og han deltog på 
Tyrkiets side i den russisk-tyrkiske 
krig. Ser De, min far overvejede 
naturligvis, hvem af krigens parter, 
der kunne siges at have mest “ret” 
eller måske snarere hvem af dem, 
der lignede ham selv mest, men i 
sidste instans tror jeg, at han gik i 
krig “for the fun of it”. Jeg selv har 
tilbudt min hjælp til alt, hvad den 
danske modstandsbevægelse måtte 
ønske af mig, men jeg kan ikke tage 
modstandsbevægelsen med den alvor, 
som kræves af dens forkæmpere.

KAJ MUNK: Det var skade.

KAREN BLIXEN: Den tanke har 
ganske vist strejfet mig, om det 
for mit eget vedkommende ville 
være en tilstrækkelig dramatisk og 
virkningsfuld ting, hvis jeg blev skudt 
af tyskerne. Jeg har måttet svare nej. 

KAJ MUNK: Men med mig ville det 
være anderledes?

KAREN BLIXEN: De ville kunne 
blive en martyr for Deres folk.

KAJ MUNK: Man kan ikke gøre sig 
selv til martyr, det kan kun Gud.

KAREN BLIXEN: Så må vi kalde 
det noget andet, for det er en smuk og 
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dristig plan.

KAJ MUNK: Det er vel for banalt at 
nævne, at jeg både har kone og børn 
og at Gud måske også har haft en plan 
med det?

KAREN BLIXEN: Hvis De en dag 
skulle ændre mening, er der to ting De 
må huske meget omhyggeligt på. For 
det første, at en martyr eller en profet 
eller hvad De nu vil kalde det, ifølge 

sagens natur altid må være omgivet af 
et dvask og frygtsomt folk. Ellers var 
der jo slet ikke brug for en martyr eller 
en profet.

KAJ MUNK: Hvorfor skulle en mand 
ved sine fulde fem ofre sig for et dvask 
og frygtsomt folk?

KAREN BLIXEN: Fordi man ikke kan 
højne et folk ved at opdrage på det eller 
tale til dets bedre følelser, men kun ved 

Birgitte Federspiel, som spillede Inger i Carl Th. Dreyers filmatisering af Ordet, 
i rollen som Karen Blixen.
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at gøre sit eget liv til en fortælling, der 
ned gennem generationerne kan være 
som en sparepenge for folket i trange 
tider. Det har jeg netop skrevet om i 
“Sorg-Agre,” da jeg kom til at tænke 
på Dem.

KAJ MUNK: Og den anden ting, jeg 
skal huske på?

KAREN BLIXEN: De måtte jo i 
påkommende tilfælde finde én, der 
vil slå Dem ihjel. Og det er ikke så 
let, som De måske tror. Pilatus ville 
ikke, husker De jo nok. Kristus blev 
først myrdet, da hans eget folk råbte: 
Barabbas! Barabbas!

KAJ MUNK: Hans eget rådne folk, ja.

KAREN BLIXEN: Jeg vil sende Dem 
et særtryk af “Barua a soldani” og 
måske også et af “Sorg-Agre” for jeg 
synes, vi er blevet gode venner. Jeg 
kunne lige så godt sende Dem en buket 
roser eller måske endda et kys. Jeg 
vil skrive: “Til den gudfrygtige pastor 
Munk, som vistnok venter på et svar fra 
Gud, selvom det dog er guderne som 
venter på et svar fra ham.”

(KAREN BLIXEN går.)

KAJ MUNK: Guderne! Der er kun 
een Gud, det har jeg jo sagt! Men Ham 
ved baronessen ingen ting om, fordi 
hun kun ved om spil og historier, men 
ingenting om ondt og godt.

(DEN ANDEN KVINDE kommer.)

DEN ANDEN KVINDE: Og det ved 
du?

KAJ MUNK: Ja!

(KAJ MUNK går evt. op på 
prædikestolen.)

KAJ MUNK: Lad os først mindes 
dem, der leverede blækket til 
underskriften på det lille dokument. De 
små, nødvendige dråber af ægte rødt 
menneskeblod. Det var de soldater ved 
grænsen i Sønderjylland som blæste 
på alle ordrer og på al sund fornuft og 
tog kampen op. Dem skal vi mindes 
med ærefrygt. Vi kan love jer Guds 
evige tak, I tapre drenge, som døde! 
(mod publikum) Men betyder det, 
at… (peger) … du og du og jeg også 
skal søge martyriet? Skal vi også se 
at få skudt os en kugle for panden? 
Nej, for disse unge drenges død var 
ikke et martyrium, de selv valgte. Det  
var Gud, der gav dem øjeblikket. Thi 
hvor menneskets egen længsel efter 
martyriet er til stede, er der  – det tror 
jeg fuldt og fast – også noget sygeligt 
til stede.

Getsemane er en lærerig historie. 
Det var vor Herre Jesus Kristus næsten 
uovervindeligt at skulle dø. Nej, lad os 
gøre det arbejde der skal gøres uden at 
skele. Måske er det af og til herligt og 
af og til et beskidt job. Men gøres skal 
det. Amen.

DEN ANDEN KVINDE: Mig har du 
måske glemt?

KAJ MUNK: Nej.

DEN ANDEN KVINDE: Jeg venter på 
et svar.

KAJ MUNK: Jeg har det ikke så godt.
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DEN ANDEN KVINDE: Har du talt 
med din kone?

KAJ MUNK: Ja.

DEN ANDEN KVINDE: Om mig?

KAJ MUNK: Nej.

DEN ANDEN KVINDE: Du lovede 
mig det!

KAJ MUNK: Ja.

DEN ANDEN KVINDE: Og du sagde, 
at hun ville forstå det.

KAJ MUNK: Det tror jeg alligevel ikke 
hun vil.

DEN ANDEN KVINDE: Så skulle du 
have fortalt mig det. Når du ringer til 
mig og er ædru siger du, at jeg er er den 
eneste du kan tale med om litteratur, 
teater og politik. Når du er fuld siger 
du, at det er mine bryster, du ikke kan 
glemme.

KAJ MUNK: Bare jeg kunne glemme 
dig helt.

DEN ANDEN KVINDE: Så taktfuld du 
er blevet! På dine gamle dage.

KAJ MUNK: Eller at du var en lille 
kasse inde i mit hoved, som jeg kunne 
tage ud og sætte fra mig og vente med 
at sætte ind igen til jeg havde tid eller 
lyst. Men den kører hele tiden.

DEN ANDEN KVINDE: Du har lovet 
mig guld og grønne skove. Men jeg 
ville ikke have noget af det. Og så var 
det dig selv, der sagde, at du vil tale 

med Lise om os, at hun vil gi’ os lov til 
at ha’ hinanden, og det hele vil blive så 
rigtigt, så rigtigt og så godt, så godt.

KAJ MUNK: Det troede jeg på.

DEN ANDEN KVINDE: Du lyver.

KAJ MUNK: Hvordan skulle jeg kunne 
det? Når jeg er sammen med dig er jeg 
kun mig selv.

DEN ANDEN KVINDE: Og når du så 
ikke er det længere, hvem er du så?

KAJ MUNK: Det ved jeg ikke.

DEN ANDEN KVINDE: Men så ser 
alting pludselig anderledes ud. Er det 
sådan at forstå?

KAJ MUNK: Det er ikke for at sige dig 
imod, men jeg ved det ikke.
 
DEN ANDEN KVINDE: Inderst inde 
har jeg aldrig troet på dig. Jo, jeg tror 
såmænd nok, at du “elsker” mig – på 
een måde, for jeg har aldrig mødt 
nogen, der var så vild med det. Men 
allerede dengang tvivlede jeg på dig. 
Jeg havde fortalt om min beundring for 
dig til alle, der gad høre på det. Og så 
viste en af mine veninders mor mig et 
brev, du havde skrevet til hende. Hun 
var bange for, at en af hendes nevøer 
var ved at “rode sig ud i” noget. Og 
så havde hun spurgt dig, om du som 
kristen mente, at de unge mennesker i 
modstandsbevægelsen kunne forsvare 
at de slog andre mennesker ihjel. Og 
ved du hvad du svarede? “Det er Kristi 
mening, at man skal hjælpe enker og 
faderløse, og det kan man gøre ved 
at skyde de røvere, som vil overfalde 
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dem. Derimod er det ikke kristendom 
at lade andre tage frihedskampens kval 
på sig og selv sidde og gå op i Nirvana. 
Det er opium og lastefuldhed. Bliv nu 
et kristent menneske! Og lær så at slå 
ihjel i Jesu navn. Deres hengivne Kaj 
Munk.”

KAJ MUNK: Hvad galt er der i det?

DEN ANDEN KVINDE: Det er hult. 
I virkeligheden er du en skrutrygget 
mand med elverhul i ryggen. Inderst 
inde har jeg altid vidst, at jeg skulle 
holde mig fra dig.

KAJ MUNK: Hvornår ses vi så igen?

DEN ANDEN KVINDE: Tør jeg 
spørge, hvem jeg taler med? Der er jo 
så mange Kaj Munk’er, at du ikke selv 
kan holde sammen på dem.

KAJ MUNK: Jeg påtager mig brøden, 
skylden og ansvaret i al evighed, 
Amen! Men var det nu tilfældigt, at 
det stykke du blev ved at spørge mig 
om, første gang vi mødtes, mens jeg fik 
lov at se ned i din lette sommerkjoles 
gavmilde udskæring, at det stykke var 
“Kærlighed”?

DEN ANDEN KVINDE: Sådan var det 
ikke.

KAJ MUNK: Og hvad siger ikke pastor 
Kargo til sin “forbudte” kærlighed, 
mens han ligger for døden?

DEN ANDEN KVINDE: At Gud den 
almægtiges væsen er den kærlighed, 
som han, det latterlige pjok, ikke selv 
turde tage konsekvensen af, antager 
jeg.

KAJ MUNK: “… når jeg er død vil de 
fortælle dig, at du er en synderinde og 
at du skal angre hist op og her ned. Jeg 
beder og besværger dig ved disse sidste 
slag mit hjerte slår, aldrig at glemme 
den måneskinstime på klitten, da jeg 
greb din hånd og du vendte dig bort 
og jeg holdt fast, til du vendte dig og 
gav mig den anden også, da – ja, da 
oplevede vi Gud. Og at vi siden har 
været tro mod den aften, vil han rose os 
for på Dommens Dag.”

DEN ANDEN KVINDE: Han havde 
måske heller aldrig løjet overfor hende.

(DEN ANDEN KVINDE vil gå.)

KAJ MUNK: Vi lever kun for alvor, 
når vi er sammen. Det ved vi begge to, 
både du og jeg.

DEN ANDEN KVINDE: Det gjorde vi 
måske engang.

(DEN ANDEN KVINDE gør sig fri og 
går.)

KAJ MUNK:
Den dybeste vunde kan sammen gro
som sværdene hugged’ i striden
det er som om mit hjerte er delt i to
det vokser vel sammen med tiden.

(PAUSE)

Anden del

(Scenebilledet som i første del. KAJ 
MUNK står som ved slutningen af 
første del. BEST står ved skrivepulten, 
han laver et “klokkespil” af 
kongemærker.)
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KAJ MUNK:
Den dybeste vunde kan sammen gro
som sværdene hugged’ i striden
Det er som mit hjerte er delt i to
det vokser vel sammen med tiden

BEST: De kunne vel ikke være lidt 
roligere, kære ven. Jeg forsøger at 
lave en lille ting. Efter det meget 
tankearbejde trænger man til at koble 
af. Himmler samler på frimærker.

KAJ MUNK: Mit folk er jeg ved at 
fortvivle over. Men kampen bliver jeg 
ved med at tro på. Kampen mod den 
ondskab, som har besat os.

BEST: De er vel klar over, at jeg kunne 
forbyde Dem at skrive den slags ting?

KAJ MUNK: De kan ikke forbyde mig 
at prædike i min sognekirke.

BEST: Men jeg kunne forhindre, at 
Deres uligevægtige og tyskfjendtlige 
prædikener blev trykt i Jyllands-
Posten. Og hvorfor besatte Tyskland 
så Danmark den 9. april? Af ondskab, 
som De siger? For at erobre det 
lille kongerige? Nej, nej. Vi besatte 
Danmark fordi Luftwaffe havde brug 
for Aalborg Flyveplads på vej til 
Norge, som England og Frankrig ellers 
ville have besat. Vi kom hertil fordi vi 
manglede en mellemlandingsplads.

KAJ MUNK: Så rejs roligt hjem igen. 
Og Gud være med jer.

BEST: Så let kan det jo desværre 
ikke gå. Det Tredje Riges soldater og 
udsultede befolkning, bekæmpet af 
både imperialister og bolsjevikker, 
har hårdt brug for Danmarks kød, æg 

og flæsk. Det indrømmer vi åbent og 
ærligt. Men det ville da vist heller ikke 
være den helt rigtige ernæringsidé, at 
danskerne spiste det alt sammen selv? 
De ler ikke, pastor Munk? Men De vil 
vel ikke benægte, at det ondskabsfulde 
tredje Rige til gengæld forsyner 
Danmark med de nødvendige råvarer, 
så mens Europa står i flammer er 
Danmark det europæiske land, som har 
den højeste levefod. Jo, jo. Mælk og 
honning flyder. 

KAJ MUNK: Ja. Og den skamplet vil 
aldrig kunne vaskes af.

BEST: Tør jeg spørge om det er mig, 
der skal skamme mig?! 
 
KAJ MUNK: De og alt det andet pak.

BEST: Jeg fik under de største 
vanskeligheder gennemført, at der 
for en måned siden efter tre års 
tysk besættelse blev afholdt frie 
valg i Danmark. Og så kalder De 
mig pak? I Berlin troede de, at jeg 
var blevet sindssyg! Føreren råbte 
mig ind i ansigtet, at der aldrig før i 
verdenshistorien var blevet afholdt 
et frit valg i et besat land. Overfor 
Dem nægter jeg ikke, at jeg svarede, 
at danskerne efter min bedste 
overbevisning altid vil stemme på det, 
der er det behageligste for dem selv. 
Og at det behageligste for danskerne 
nu engang altid er at samarbejde med 
Tyskland. De ser temmelig uvenligt på 
mig. Men hvilken betydning har det, 
hvad jeg svarede? Det afgørende må da 
være, at danskerne fik lejlighed til at 
tale selv.
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KAJ MUNK: Med Deres magtmidler 
kunne jeg også forføre det danske folk.

BEST: Jeg havde den glæde, at 96% af 
de danske vælgere efter en fuldstændig 
åbenhjertig valgkamp sluttede op 
bag de partier, der samarbejder med 
mig. Men jeg forstår det sådan, at De 
tilsyneladende, hvad enten vælgerne 
siger det ene eller det andet, stadig 
kræver, at den danske regering ikke må 
samarbejde med mig?

KAJ MUNK: Fordi man kan ikke kan 
“samarbejde” med ondskaben. Ikke 
uden at tage skade på sin sjæl. Man 
skal kæmpe mod det onde med næb 
og klør, så neglene springer og blodet 
flyder.

BEST: Og dog sagde vor Herre Jesus: 
“I tror, at jeg kun kan uddrive onde 
ånder ved Beelzebul. Men hvis jeg 
uddriver onde ånder ved Guds finger, 
så er jo Guds rige kommet til jer”. Ja, 
jeg undskylder. Som faderløs fik jeg 
friplads på et katolsk gymnasium og 
denne skoles krav om viden og indsigt, 
før man taler, har desværre præget mig 
siden. Ved De hvad jeg har lavet her? 
Et lille klokkespil, som jeg vil lade 
lyde, hver gang De siger et sandt ord. 
Personligt forstår jeg fuldt de unge 
frihedskæmpere. Ikke mindst fordi 
jeg som ung selv var frihedskæmper, 
tysk frihedskæmper i Rhinlandet, 
som Frankrig ganske uberettiget 
havde besat som et påstået “pant” for 
krigsskadeserstatningen efter Første 
Verdenskrig. Jeg forstår altså de unge 
mennesker, og jeg behandler dem 
derefter. Men hvad tror De, at mine 
foresatte i Berlin mener, at der skal ske 
med de danske “sabotører”?

(KAJ MUNK trækker på skuldrene.)

BEST: At de skal… at de skal… ?

KAJ MUNK: … henrettes.

(BEST ringer med klokkespillet.)

BEST: Ja! Bravo! Henrettes. Men 
hvad svarer jeg Berlin? At jeg har 
et tillidsfuldt samarbejde med den 
danske regering, og at den danske 
statsminister, hr. Scavenius ikke kan 
acceptere, at disse unge mennesker 
dømmes ved tyske domstole og at der 
i Danmark ikke er dødsstraf for den 
slags. Og jeg foreslår den størst mulige 
hensyntagen til den danske regering. 
Men jeg forstår, at De stadig kræver, at 
den danske regering ikke må forhandle 
med mig?

KAJ MUNK: Jeg kræver det i Guds 
navn. Og den dag det sker falder jeg på 
knæ og takker min Gud.

BEST: Vi er dog vel enige om, at Deres 
unge, danske frihedskæmpere ikke 
står med døde, hængende hoveder ved 
henrettelsespælene. Ikke? De får lov 
til at sidde i de lune danske fængsler. 
Til gengæld får Tyskland flæsket og 
æggene uden alt for megen vrøvl. 
Hvem får så mest?

KAJ MUNK: De bedste af de unge 
beder ikke om nåde.

(BEST rækker klokkespillet mod KAJ 
MUNK; men ringer ikke med det.)

BEST: De skulle se min post, kære 
ven. Brevene fra kærester, forældre, 
bedsteforældre, onkler og tanter. Hjælp 
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os! Og det gør jeg så. Og her sidder 
jeg og spinker og sparer menneskeliv. 
Mens De opfordrer til…

KAJ MUNK: At mit folk bliver et folk 
af ære.

BEST: Et folk af ære! Hvordan er det 
dog De taler til mig! Her sparer jeg 
livet for Deres unge mænd. De taler 
til mig, som om jeg var i gang med 
en eller anden lyssky skændselsdåd. 
Sig mig, hvorfor tror De, at de danske 
jøder, som de eneste i det besatte 
Europa, kan leve fredeligt i Danmark?

KAJ MUNK: Dem vil De dog vel ikke 
nævne?

BEST: Ikke det? Var det ikke Dem, 
der skrev: “Hvem sidder og styrer mit 
land, spørger den jævne tysker. Går jeg 
ind i en storbank, træffer jeg en jøde i 
direktionen, ind i en bladredaktion en 
jøde i direktionen, dvs. jeg træffer ham 
pokker ikke, men han er der. Mine børn 
står arbejdsløse på gaden. Hvorfor? 
Fordi der i køen af ansøgere står en 
jøde og direktøren foretrækker dog vel 
sin egen søstersøn”.

KAJ MUNK: Det problem var der! 
Men jeres måde at løse problemet på 
må ethvert kristent menneske tage 
afstand fra.

BEST: Hvem siger, at det var kommet 
til denne løsning, hvis ikke De og andre 
agtværdige forfattere i hele Europa 
havde skrevet den slags ting.
 
KAJ MUNK: Da jeg begyndte at forstå, 
hvad jeres Endlösung gik ud på, skrev 
jeg “Han sidder ved smeltediglen”. Det 

gik for fulde huse i Danmark og det går 
stadig for fulde huse i Sverige…

BEST: Når – og det tillader jeg mig 
at gentage – de danske jøder som de 
eneste i det besatte Europa kan leve 
fredeligt i deres land, så skyldes det 
jo ikke Deres nuværende skriverier. 
Vel? Det skyldes, at jeg samarbejder 
med den danske regering. Hver gang  
mine foresatte i Berlin rykker for en 
“løsning” af jødeproblemet, kan jeg 
svare, at den danske statsminister på 
det bestemteste fastholder, at der ikke 
er noget “jødeproblem” i Danmark. 
Og jeg foreslår den størst mulige 
hensyntagen… (afbryder sig selv) Og 
jeg kan betro Dem, at jeg ikke gør det 
uden fare for mit eget liv. Alligevel 
vover De at kræve, at den danske 
regering skal afbryde samarbejdet 
med mig? Hvem skal så, om jeg tør 
spørge, holde hånden over de danske 
frihedskæmpere? Hvem skal så skærme 
de danske jøder? Forstår De da ikke 
hvad alternativet er? Et tysk styre uden 
den mindste hensyntagen til danskernes 
egne ønsker! 

KAJ MUNK: Og derfor skal vi mens 
millioner af allierede soldater sætter 
livet på spil dingle rundt som Hitlers 
lille kanariefugl.

BEST: Et kollektivt selvmord i 
Danmark, er det det De vil?

KAJ MUNK: Det har altid betydet blod 
og lidelse at være…

BEST: Jøde.

KAJ MUNK: … et Guds barn.
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BEST: Såh!

KAJ MUNK: Der fører blodspor til 
Kristi grav.

BEST (lægger klokkespillet fra sig):
Venter De, pastor Munk, at Jesus 
Kristus nu vil hoppe ned fra korset for 
at frelse sine landsmænd i Danmark? 
Det gør jeg ikke. Jeg tror, at han 
forlanger af os – også af os to – at vi 
selv gør den kristne gerning, der skal 
gøres i dag. At vi to sætter menneskeliv 
og næstekærlighed over den teatralske 
positur. Deres misere, pastor Munk er 
at De selv digter Deres Gud.

KAJ MUNK: Vi har ikke mere at tale 
om.

BEST: Er De sikker på det?

(BEST trækker på skuldrene, går.)

KAJ MUNK: At blive spyttet på! Af 
ham. Fordi vi er et slapt og Helvedes 
folk.

Dyre du og dig
og dingeli og lej
og dyre du og dingelej…
… ja, den leg, den er os dyr!

(LISE kommer)

LISE: Er du syg?

KAJ MUNK: Nej.

LISE: Du går rundt og taler med dig 
selv.

KAJ MUNK: Med muserne.

LISE: Hvad ville baronessen?

KAJ MUNK: Ingenting! Hun skyder 
kun dyr, som er i det danske rigsvåben. 
Jeg sagde, at hun var en stor skønhed 
og hun gav mig en rose, hvis det ikke 
var et kys. Men så stirrede hun på mig 
og sagde at det muligvis ville blive 
svært for hende at finde én, der vil slå 
mig ihjel!

LISE: Det kan du vel også bedre selv. 
Den nye stuepige fortæller om os i 
sognet. Hun siger både det ene og det 
andet.

KAJ MUNK: Hun må sige hvad hun 
vil, bare hun er god ved Helge.

LISE: En gang tænkte jeg, at Gud 
måske havde sendt os Helge som straf. 
Nu tror jeg, at Gud sendte Helge til 
os som et bevis på, at der dengang 
stadig kunne komme noget ud af vores 
forkrøblede kærlighed.

KAJ MUNK: Ja.

LISE: Herude er der så megen evighed.

KAJ MUNK: Og bare ved at være til er 
du i pagt med den. Jeg må købe gårde 
og hedehuse og leje jagter større end 
grevskaber og alligevel kommer jeg 
den aldrig så nær som du.

LISE: Nej.

KAJ MUNK: Der er ingen, der forstår 
mig, der er ingen der tror på mig. Tror 
du, at jeg er ved at blive skør? Kan du 
ikke se, at sandet bare bliver ved med 
at flyve op omkring mine ben?

LISE: Jo.
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KAJ MUNK: Snart dækker det mig 
helt. Hvem er jeg?

LISE: Du er Kaj Munk.

KAJ MUNK: Ville det være svært for 
dig at leve uden mig?

LISE: Nej.

KAJ MUNK: Nej?

LISE: Ikke hvis jeg vidste, at vi mødtes 
i Himmerige. Men det skal man vist 
være to om at ville. Skal man ikke det?

KAJ MUNK: Jeg vil det, Lise. Jeg vil 
kun det.

LISE: Hvis du en dag skulle føle det 
anderledes, så synes jeg, at du skal 
fortælle mig det.

(LISE går. KAJ MUNK går.)

(BLACK)

(SOGNERÅDSFORMAND kommer, 
går utålmodigt rundt omkring 
lænestolen.
LISE kommer.)

SOGNERÅDSFORMAND: Han er 
stadig ikke kommet hjem?

LISE: Nej.

SOGNERÅDSFORMAND: Og du ved 
ikke hvor han er?

LISE: Nej.

SOGNERÅDSFORMAND: Er han ude 
i klitterne?

LISE: Det er han måske nok.

SOGNERÅDSFORMAND: Nu må 
han da være tilfreds, nu har han jo 
fået det, som han gerne ville have det. 
Nu har den danske regering afbrudt 
samarbejdet med tyskerne.

LISE: Ja.

SOGNERÅDSFORMAND: Hvornår 
fik han det at vide?

LISE: Klokken fire i nat ringede 
telefonen. Kaj siger, at det var en mand 
der præsenterede sig som formand 
for de danske afholdsforeninger, der 
fortalte det.

SOGNERÅDSFORMAND: Forman-
den for de danske afholdsforeninger. 
Passer det?

LISE: Nej.

SOGNERÅDSFORMAND: Hvad 
sagde han til det?

LISE: Han så på mig. “Nu må du love 
mig een ting, Lise”.

SOGNERÅDSFORMAND: Ja?

LISE: “Stol altid på Gud.”

SOGNERÅDSFORMAND: Ja, ja. Det 
må vi jo.

LISE: Så klædte han sig på og gik sin 
vej.
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SOGNERÅDSFORMAND: Den 
danske regering er trådt tilbage og dens 
beføjelser er overgået til den tyske 
værnemagt. Men hvem bestemmer så i 
Danmark? Kan pastor Munk svare mig 
på det? (lytter) Var det ikke ham der 
kom? Men han vil måske ikke tale med 
mig?

(LISE svarer ikke.)

SOGNERÅDSFORMAND: Jeg har 
givet mig råddenskaben i vold! Det har 
han sagt mig op i mit åbne ansigt. Men 
hvorfor skal vi sende vores drenge i 
døden, fordi de store slås så om det ene 
og så det andet?

LISE: Er du ikke stolt over Lars og de 
andre?

SOGNERÅDSFORMAND: Jo, jeg 
er da stolt over, at de har turdet byde 
tyskerne trods.

BEST: Hvad er det den lille mand 
vrøvler om? Byde os trods? Der har 
i sommerens løb været lidt skyderi, 
men det er hvert år det samme. I de 
lyse nætter omkring Skt. Hans taber 
alle Skandinaviens unge besindelsen. 
Seksuelt og på andre måder. Og 
så finder de tapre danske drenge 
sprængstoffet frem og dingler berusede 
af sted og med lidt held ryger der også 
et eller andet i luften.

SOGNERÅDSFORMAND: Men jeg 
sagde også til Lars, at tyskerne jo da 
ikke er udyr og at jeg som repræsentant 
for regeringen og den verdslige 
øvrighed herude ikke kunne tiltræde, 
at han gjorde noget, som regeringen 
betragtede som ulovligt og det fortryder 

jeg ikke.

LISE: Nå. Det sagde du.

SOGNERÅDSFORMAND: Ja.

BEST: I oktober-november bliver det 
i danskernes øjne igen så bitterligt 
koldt! Og så holder den militært set 
aldeles betydningsløse “sabotage” op af 
sig selv. Og der falder fred og ro over 
Danmark. Og sådan ville det også være 
gået i år, hvis det ikke havde været for 
det satans bordel.

SOGNERÅDSFORMAND: Han så på 
mig: far, ønsker du da ikke at Danmark 
skal blive frit?

LISE: Og hvad svarede du?

SOGNERÅDSFORMAND: At jeg 
ønskede det. Men, Lise, hvorfor skal 
vi rippe op i det nu? Det I siger kan jo 
være rigtigt for jer. Jeres drenge er jo 
endnu kun børn.

LISE: Men det er Kaj ikke.

(KAJ MUNK kommer.)

KAJ MUNK: Endelig en stolt dag for 
Danmark

SOGNERÅDSFORMAND: Synes du 
det præst? Jeg tror, de har taget Lars.

BEST: Selvfølgelig har vi taget ham.

KAJ MUNK: Lars?

SOGNERÅDSFORMAND: Han var 
jo kommet ud i noget. Han har vel gået 
og lyttet til alt det, du har sagt til ham, 
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præst.

(SOGNERÅDSFORMAND går.)

LISE: Hvis de har taget Lars må du 
hjælpe ham.

KAJ MUNK: Hvordan skulle jeg kunne 
gøre det?

LISE: Du er både hans ven og hans 
præst.

KAJ MUNK: Så skulle jeg slå en 
handel af med tyskerne. Netop det, jeg 
altid har bebrejdet de andre.

LISE: Ja, når det gælder kød og flæsk. 
Men bebrejder du dem også noget, når 
det gælder menneskeliv?

KAJ MUNK: Når Vor Frelser i 
kærlighedens navn kunne omgås 
toldere og syndere, så skulle jeg også 
kunne forhandle med dem. Er det det 
du mener?

LISE: Jeg ved ikke, om det er sådan, 
jeg mener det.

KAJ MUNK: Men her er der tale om 
Den Onde selv! Er det alligevel det du 
vil have?

LISE: Ja, det er det vel.

KAJ MUNK: Frelseren vidste at han 
derved fuldførte Guds plan. Hvordan 
kan jeg vide at jeg gør det, hvis jeg 
forhandler med dem?

LISE: Det gælder menneskeliv.

KAJ MUNK: Skammen over at gøre 
det kan jeg kun leve med, hvis jeg 
betaler for det med mit eget liv.

LISE: Og det skulle være Guds plan 
med pastor Munk?

KAJ MUNK: Der går mørke blodspor 
til Hans grav og så må jeg følge efter 
Ham.

LISE: Du har altid sagt at hvis et 
menneske søger sin egen død så er der 
noget sygeligt til stede.

KAJ MUNK: Det er også sygeligt at 
forhandle med dem.

LISE: Hvad med børnene?

KAJ MUNK: De har jo dig. Det er 
bedre for børnene at de har haft en far, 
der tog sit kors op.

LISE: Du kan vel frelse Lars’ liv uden 
at slå dig selv ihjel.

KAJ MUNK: Særligt udvalgte fanger 
i deres koncentrationslejre får frisk 
luft og rigelige madrationer og så 
korsfæster de dem.

LISE: Åh! Hvorfor skulle de dog det?

KAJ MUNK: Fordi det gælder om at 
bevise, at korsfæstede fanger ikke kan 
tale, når de hænger på korset og at de 
dør efter ganske kort tid af kvælning.

LISE: Kaj er du rask?

(LISE går hen til KAJ MUNK som 
man går hen til en syg. Han stirrer på 
hende.)
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KAJ MUNK: Altså kan Jesus ikke nå 
at sige sine syv ord, mens han hang  på 
korset! Så har de fundet på, at jøderne 
har stenet ham først, for så kan han 
godt have nået at sige fem-seks-syv 
kloge ord, før han dør. Altså var det 
ikke den romerske besættelsesmagt, der 
slog ham ihjel, men jøderne.

LISE: Tror du på det?

KAJ MUNK: Nej, selvfølgelig ikke. 
Men hvis de slår mig ihjel, vil de også 
påstå, at det var danskerne selv, der 
slog mig ihjel Og ikke dem. Glem ikke 
det, Lise.

(LISE går.)

BEST: Nå, hr. pastor, kære ven! De har 
fået Deres vilje, den danske regering 
samarbejder ikke længere med mig, så 
nu gælder det ikke længere klokkespil! 
Nu gælder det alvor! (vifter med 
papiret) “Den øverstbefalende for de 
tyske styrker i Danmark, overgeneral 
Hermann v. Hanneken meddeler, at de 
danske såkaldte “frihedskæmpere” vil 
blive henrettet straks efter den militære 
undtagelsestilstands begyndelse”. Hvad 
siger De til det?

KAJ MUNK: Slip Lars fri.

BEST: Jeg har såmænd ondt af Deres 
Lars. Vi havde kendskab til den lille 
uforsigtige gruppe straks efter deres 
første “episode”. Dengang kunne vi 
måske have nøjedes med at give de 
unge mennesker en forskrækkelse. 
Men vi har vores retningslinier. Først 
ved  den 5. – 6. nedkastning sender 
englænderne de rigtige våben, dem 
vi gerne vil se nærmere på. Og på det 

tidspunkt havde gruppen indviklet sig 
i så mange kriminelle handlinger, at 
vi var nødt til at fange dem og dømme 
dem.

KAJ MUNK: Tag mig i stedet.

BEST: Tror De måske jeg har det let? 
Jeg var en af de første, som sluttede 
op om Føreren. Og hvad blev så 
takken for det? At jeg fik dette lille 
lusede job i Danmark. Og hvordan tog 
jeg så denne forhånelse? Jeg gjorde 
den tyske besættelse af Danmark til 
et mønstereksempel på, hvordan en 
besættelsesmagt med mindst mulig 
anstrengelse får et besat folk til af sig 
selv at makke ret! Til begge parters 
tilfredshed understreger jeg! Men for 
fjorten dage siden blev jeg igen kaldt til 
Førerhovedkvarteret. Alle behandlede 
mig som skidt! Og da jeg omsider fik 
foretræde for Føreren… ja, De har jo 
beundret ham som ingen anden, så de 
vil vel gerne høre hvad der skete?

KAJ MUNK: Det kan vel ikke være 
andet.

BEST: Føreren stod vendt mod vinduet. 
(imiterer Hitler) “For ti år siden var der 
depression – desperation! –  i Tyskland. 
Men jeg gav mit folk begejstringen 
tilbage! Stoltheden over at være tysk! 
Jeg gjorde mit folk rede til at træde 
frem som Verdens Herrefolk. Rede til at 
fuldføre den historiske mission: at befri 
det nye Europa fra kommunismens og 
bolsjevismens svøbe og det jødiske 
åg!” Det har De hørt før ikke? Og De 
bifaldt det vist også?

KAJ MUNK: Jeg er kommet for at 
kræve af Dem, at De slipper Lars fri. 
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Og tager mig i stedet.

BEST: Så snurrede han rundt: 
“Danskerne! Et arisk folk, jeg nærer 
venskabelige følelser for! Hvorfor 
elsker danskerne ikke mig?” Jeg 
svarede at flertallet af danskerne elsker 
Føreren! Denne lille tilsnigelse må 
De forstå bedre end nogen anden. 
Han så på mig som et såret dyr. 
“Generalfeltmarskal Rommel har 
besigtiget de fæstningsanlæg, der skal 
gøre en allieret landgang på Jyllands 
vestkyst umulig. Han fortæller mig, at 
de er uanvendelige. Men han fortæller 
også noget andet, at nogle fjorten-
seksten års drenge prøver at sætte ild 
på hans hotel! Og han ser hvordan 
disse “partisaner” sprænger en barak 
for kvindeligt værnemagtspersonale 
i luften! Det Tyske Rige forhånet! Af 
skægløse drenge, af, af…” Han kastede 
et bundt papirer hen til mig. Det var 
ordrerne om øjeblikkeligt at beordre 
militær undtagelsestilstand i Danmark. 
Og så kunne deres regering ikke mere.

KAJ MUNK: “Bruddet” mellem 
Danmark og Tyskland skete altså på 
grund af et værnemagtsbordel! Ha! Nu 
kender jeg min gammeltestamentlige 
Gud igen! Jahve, Herren være evigt 
priset!

BEST: Føreren vil altså have, at jeg 
henretter Lars og De vil have at jeg 
slipper ham fri. Hvad gør vi så nu?

KAJ MUNK: De har leget med ham og 
hans venner, slip dem løs! Hvad kan 
De gøre andet? De med Deres fernis af 
respektabilitet og kultur?

BEST: Det ville jeg såmænd også 
meget, meget gerne gøre, hvis De vil 
hjælpe mig med bare een lille ting.

KAJ MUNK: Og det er?

BEST: At De åbent og ærligt vedgår, 
at De gik i forbøn for ham hos mig. Ja, 
ikke så åbent og ikke så ærligt! De må 
gerne sige, at de snød mig, og at jeg 
virkede meget dum. Sig hvad De vil! 
Bare De husker at fortælle, at også De 
ville forhandle med mig, da der var 
noget, De selv ville opnå. Er en elsket 
vens liv ikke det værd?

KAJ MUNK: Det vil jeg også meget 
gerne sige, at jeg gjorde. Når De har 
taget mig i stedet.

BEST: Hvorfor i Himlens navn skulle 
jeg dog gøre det? Kære, kære pastor 
Munk. Mange føler sig kaldede til 
at være martyrer, men kun få er 
udvalgte. Og De er den sidste jeg vil 
give martyrdøden. For så længe De 
rejser rundt og holder Deres antityske 
foredrag, er De nyttig for mig. Deres 
tusindvis tilhørere synes jo bare, at 
De er interessant. De føler sig selv så 
frygteligt heltemodige ved at sidde og 
lytte til Dem. Så længe De offentligt 
symboliserer modstanden mod mig, så 
fritager det danske folk sig selv for at 
handle. Men hvis jeg slog Dem ihjel, så 
ville der komme oprør i Danmark. Så 
det kan jeg altså ikke tjene Dem med.

(BEST går.)

KAJ MUNK: “De måtte i påkommende 
tilfælde finde én, der vil slå Dem ihjel. 
Og det er ikke så let, som De måske 
tror.” Var det ikke det, baronessen 
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sagde? Men det skal blive løgn!

(LISE kommer.)

KAJ MUNK: Var lægen ikke hjemme? 
Du tror vist, at jeg er blevet skør.

LISE: Jeg har gået i klitterne og tænkt.

KAJ MUNK: Ja.

LISE: Jeg har vist aldrig standset dig i 
noget, du virkelig ville.

KAJ MUNK: Nej.

LISE: Jeg er sikker på, at du elsker 
børnene…

KAJ MUNK: Ja.

LISE: Og jeg tror også, at du elsker 
mig.

KAJ MUNK: Ja, det gør jeg.

LISE: Så er det altså fordi du virkelig 
vil det?

KAJ MUNK: Ja.

LISE: Det må børnene og jeg så leve 
med…

KAJ MUNK: Nu må vi jo se, hvad der 
sker.

LISE: Og det må vi gøre i mange, lange 
år.

KAJ MUNK: Nu må vi se, hvad der 
sker! Man ved jo aldrig hvad sådan 
noget ender med. Vel?

(LISE svarer ikke.)

KAJ MUNK: Vel?

LISE: Det gør man vel ikke.

KAJ MUNK: Jeg vil bare være lidt 
alene. En time eller to.

(LISE går.)

(Kirkemusik. Det “skæve” kirkerum fra 
første akt, men endnu mere skævt.)

KAJ MUNK: Min Gud, hvorfor har du 
forladt mig. Hvorfor hører jeg ikke til 
dem, der er kaldede?

(KORDEGN kommer, BEST og DEN 
ANDEN KVINDE kommer, sætter sig 
som kirkegængere.)

(KORDEGN tvinger KAJ MUNK i 
præstekjolen.)

KORDEGN: Deres hår virker lidt 
pjusket. Hvornår har De sidst vasket 
det? Hvornår har De sidst redt det? Nå. 
Men vi ved jo råd.

(KORDEGN tager tornekronen og 
sætter den på KAJ MUNKS hoved.)

KORDEGN: Man gør det altid med et 
stik i hjertet.

(KAJ MUNK bøjer hovedet, mens han 
får tornekronen på.)

KORDEGN: Lektien! Den hellige 
lektie.

KAJ MUNK: Der er kun én hellig 
lektie! (folder hænderne) “Det 



41

dyrebareste af alt er Kristus selv. Men 
det næstdyrebareste det er martyrsindet. 
Med dette martyrsind overvandt vi 
engang Verden. Og uden det vil Verden 
overvinde os.” Amen.

KORDEGN: Den kender jeg ikke. Den 
er jeg meget lidt tilfreds med.

(KORDEGN træder frem foran 
menigheden.)

KORDEGN: Denne gudsbespottelige 
lektie er pastor Munks eget usalige 
påfund.

(KAJ MUNK går op på prædikestolen.)

KAJ MUNK: Sandelig siger jeg 
jer, det er stolte tider for Danmark. 
For nu samarbejder den danske 
regering ikke længere med den tyske 
besættelsesmagt. Alt det vi har gået og 
lidt så frygteligt under de sidste 3-4 år, 
vores halvhed, vores øjentjeneste for 
uret, synes nu at kunne få ende. Atter 
og atter har alvorlige kristne måttet 
spørge sig selv: Er vi ikke helt uden for 
Guds plan i disse år? Og den fare vidste 
vi jo dog var større end fjendskab med 
Tyskland. Det sidste kommer vi nok 
over, det første aldrig.

KORDEGN: Guds plan? Jeg ville 
gerne, men jeg kan altså ikke følge 
pastor Munks tankegang.

KAJ MUNK: Nu ånder vi op, nu hilser 
vi hinanden med et Tillykke! Hvis vi 
vil selv, er det bedste sket os: at vi er 
i Guds hænder. At vi opgiver at klare 
os med snildhed, eftergivenhed og 
dobbeltspil. At vi nu får hvad Gud vil, 
lidelse vil komme, blod vil flyde – det 

har altid hørt med til for alvor at være 
et Guds barn.

KORDEGN: Nu er jeg slet ikke med. 
Flyde blod?? Her i Bavelse?!

KAJ MUNK: Endelig tør vi danske 
begynde at turde nynne med på: “Vor 
Gud han er så fast en borg, han kan 
os vel bevare”. For selvom Gud er 
almægtig, så kan han dog kun bevare 
på jorden og i himlen de mennesker 
for hvem han er den faste borg. Amen. 
(Kommer ned af prædikestolen),

KORDEGN (klapper som man klapper 
af en koncert-solist): Pragtfuldt!

DEN ANDEN KVINDE (klapper 
også): Meget stemningsfuldt!

KAJ MUNK: Igen var der ingen, der 
hørte. Ingen, der forstod.

DEN ANDEN KVINDE (til 
KORDEGN): Undskyld. Tiden løber. 
Jeg må altså til at få skriftet!

KORDEGN: Skriftet?!

DEN ANDEN KVINDE: Skrifte mine 
synder. Og flere andres!

KORDEGN: Pastor Munk kan ikke 
forstyrres lige i øjeblikket. Jeg går 
meget stærkt ud fra, at han gør alt, hvad 
han kan for at samle sine tanker. Men 
det vil opmuntre ham meget, at der er 
brug for ham. Kan De ikke vente bare 
et lille øjeblik?

(DEN ANDEN KVINDE sætter sig.)
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DEN ANDEN KVINDE: I min tilstand 
har jeg kun godt af at sidde ned.

(KORDEGN går hen til KAJ MUNK, 
hjælper ham med at komme af 
præstekjolen.)

KORDEGN: Der er en… ung… 
kvindelig… andagtssøgende. 
Umiddelbart ville jeg synes, at det var 
en god idé at give hende syndernes 
forladelse sådan uden videre, men hun 
vil skrifte først.

(KORDEGN går med et sigende blik.)

(DEN ANDEN KVINDE kommer 
hen til KAJ MUNK, puffer til ham, så 
tornekronen falder af.

BEST samler den op, ser på den, 
går.)
 
DEN ANDEN KVINDE: Jeg vil skrifte 
for mine brysters skyld! Jeg har ikke 
altid været, som jeg burde.

KAJ MUNK: Det ved jo kun Gud.

DEN ANDEN KVINDE: Det ved 
Herren da bedre end nogen anden!

(DEN ANDEN KVINDE tager KAJ 
MUNKs hænder og lægger dem på 
sine bryster.)

DEN ANDEN KVINDE: Men Lars var 
heller ikke bedre. Vi venter os.

KAJ MUNK: Du og Lars?

DEN ANDEN KVINDE: Ja.

KAJ MUNK: Du og Lars!

DEN ANDEN KVINDE: Tyskerne har 
hentet ham og de andre i den samme 
gruppe er også taget.

KAJ MUNK: Jeg var for gammel til at 
være med.

DEN ANDEN KVINDE: Det forstår 
jeg slet ikke!

(DEN ANDEN KVINDE holder KAJ 
MUNKs hænder fast på sine bryster.)

DEN ANDEN KVINDE: Han var 
sammen med mig i sengen på en særlig 
måde, når han vidste, at de skulle af 
sted. Han lå og kunne ikke falde i søvn.

KAJ MUNK: Det kunne jeg heller 
ikke.

DEN ANDEN KVINDE: De sladrer 
om mig. De siger, at det er mig, der 
har forrådt ham. Jeg spurgte ham hvad 
han lå og tænkte på. Noget skulle jeg jo 
sige. Og så fortalte han det. Tit og ofte 
var jeg såmænd så træt, at jeg næsten 
ikke kunne holde mig vågen. Han var 
bange og ville gerne tale om det. Jeg 
tror ikke jeg har fortalt det til nogen.

KAJ MUNK: Nej.

DEN ANDEN KVINDE: Kan du ikke 
gøre noget?

KAJ MUNK: Nej.

DEN ANDEN KVINDE: Det er jeg 
sikker på, at du kan. Og der er ikke 
noget smukkere end at hjælpe sin 
elskerinde. Sådan er jeg sikker på, at 
Vor Frelser Jesus Kristus også så på 
det.
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KAJ MUNK: Jeg kan ikke.

DEN ANDEN KVINDE: Det 
forekommer mig, at herren har mere 
brug for at skrifte end jeg.

(DEN ANDEN KVINDE går. Det 
“skæve” kirkerum forsvinder.)

KAJ MUNK: Du lader dine børn synde 
og lide. Vi tørster og du giver os en 
svamp med eddike. Og dog skal vi 
sige: Far, i dine hænder betror jeg min 
ånd.

(Lys som på en formiddag.)

(LISE kommer.)

LISE: Kaj, hvor har du været?

KAJ MUNK: Ingen steder.

LISE: Ingen steder?

KAJ MUNK (til LISE): Lise, i 
dine hænder betror jeg min ånd. I 
århundreder hang Jesus på sit kors 
som den sejrende Kristus! Han lo! 
Han havde jo besejret døden! Først en 
gang i middelalderen bliver han til den 
lidende Kristus. Har du tænkt over det?

LISE: Ja.

KAJ MUNK: Har jeg fortalt det før?

LISE: Ja.

KAJ MUNK: Vi to vil ikke lide os til 
døde, vel? Vi to vil sejre sammen. Ikke 
Lise?

(KAJ MUNK smider præstekjolen.)

LISE: Hvad er det du gør?

KAJ MUNK: Jeg vil ikke prædike for 
dem.

LISE: Kaj?! Hvorfor nu ikke det? De 
venter på dig.

KAJ MUNK: Jeg skal nok tale til dem.

(KAJ MUNK går frem mod tilskuerne. 
LISE går.)

KAJ MUNK: Jeg vil ikke gå på 
prædikestolen i dag. Og hvorfor gør 
jeg ikke det? Fordi en dyb smerte har 
opfyldt mit sind. (mod tilskuerne) Jeg 
skal være den sidste til at bebrejde 
en mand, der har kone og børn at 
forsørge… (peger) … som du og du og 
du … at han tager arbejde for tyskerne. 
Men når det er kommet dertil, at vort 
sogns velhavende gårdmænd nu er 
blevet så ivrige efter at tjene penge, 
at de endog arbejder for tyskerne om 
søndagen, så er det mig en dyb sorg og 
det skal I vide.

Jeg står ikke her for at tale om had. 
Jeg ved, hvad rædsel og elendighed 
Verden er kastet ud i. Jeg ved, hvad 
forsmædelse mit eget land har måttet 
opleve. Jeg ved, at jeg nu i måneder 
ikke er gået til ro nogen aften uden at 
tænke: “Kommer de efter dig i nat?” 
Og den tanke er ikke morsom for den, 
der elsker livet, har nok at gøre i sin 
gerning og er glad for sin kone og sine 
børn. Og alligevel kan jeg ikke hade. 
Frelseren har lært os bønnen: Forlad 
dem, thi de ved ikke, hvad de gør. Men 
derfor bliver det aldrig kristen gerning 
at hjælpe tyskerne med at bygge 
fæstningsværker, og det bliver aldrig 
kristen gerning at stille sig til rådighed 
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for uretten. Enten det så sker af fejhed, 
griskhed eller tossegod føjelighed.
 
(Evt. lydkulisse: “kirkegængere” går 
forargede bort.)

KAJ MUNK: Er Du vred over at jeg 
ikke “prædikede” Dit ord i dag? Jeg 
håbede, at Du ville velsigne mig. 
Velsigne mig, så de lyttede. Men Du 
velsignede mig ikke og de lyttede ikke. 
For de synes ikke, at det er deres ansvar 
at Din jord henligger i elendighed, 
selvom Du er god og almægtig – for 
det er Du vel?

(BEST kommer med tornekronen.)

BEST: Da jeg tog den op, var jeg godt 
klar over hvad det var. Det er vist 
Deres?

KAJ MUNK: Ikke hvis De er den 
værdig. Men De ligner snarere én, man 
giver elefantordenen.

BEST: Nu da den danske regering er 
gået af, har jeg ikke længere kunnet 
modstå presset fra Berlin. I nat tog 
vi alle de danske jøder vi kunne 
få fat i. Det var ikke mange. Mine 
medarbejdere havde sørget for at 
jøderne var advaret. Man må nærmest 
sige, at aktionen blev en fiasko.

KAJ MUNK: De jøder, der blev taget?

BEST: Et fåtal. De kommer til 
Theresienstadt. I den eneste … øh… 
forbedringslejr i Tyskland, hvor kun 
syge og gamle dør. Enhver rask dansk 
jøde vil vende tilbage til Danmark, 
når krigen nu snart er forbi. For denne 
humanitære indsats fortjener jeg ganske 

rigtigt elefantordenen. Men se om jeg 
får den. For hvor stor en mand end er, 
så er man altid i klemme mellem sine 
under- og sine overordnede.

KAJ MUNK: Min eneste overordnede 
er Gud.

BEST: De skal se: han klemmer nok 
også. I de papirer, som Føreren så 
nådigt gav mig, stod der, at jeg skulle 
snigmyrde fem sagesløse danskere for 
hver tysk soldat eller tysk sympatisør, 
der bliver dræbt af modstandsfolk. 
Hvad skulle jeg gøre? Så fandt jeg på, 
at vi kun skulle likvidere de danskere, 
som selv engang har hyldet Føreren. På 
den måde ville disse menneskers liv i 
en vis forstand blive afrundet. Kan De 
ikke se det?

(KAJ MUNK svarer ikke.)

BEST: Mine medarbejdere smilede og 
bukkede og kom tilbage med en liste. 
Og hvis navn stod øverst?

(KAJ MUNK svarer ikke.)
 
BEST: Deres.

KAJ MUNK: Så blev det da ikke 
mit eget folk, der  råbte Barabbas, 
Barabbas.

BEST: Mine medarbejdere har jo 
ret: hvis der nogensinde har været en 
dansker, der har tilbedt Føreren, så er 
Dem. Men hvilken tumult vil der ikke 
blive ved Deres død! Jeg lover Dem 
at jeg løslader Lars, hvis De lover mig 
at flygte til Sverige eller England. Når 
krigen er forbi kan De vende hjem til 
Deres kone og Deres børn.
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(KAJ MUNK svarer ikke.)

BEST: Det vil De ikke?

(KAJ MUNK svarer ikke.)

BEST: Hvis jeg nu giver Dem den 
martyrdød, De i hvert fald for et stykke 
tid siden så brændende ønskede Dem, 
hvem ville så være ofret og hvem ville 
være bødlen?

(KAJ MUNK svarer ikke.)

BEST: Jeg ved udmærket, hvad alle 
vil sige, eller i det mindste tænke: 
Best er bødlen. Munk offeret. Men vi 
to, Munk, vi er ikke som de andre. Vi 
kender sandheden: De vinder alt. Jeg 
taber alt.

(KAJ MUNK svarer ikke.)

BEST: I Deres sidste prædiken talte De 
om Guds plan. De vil sikkert føle, at 
De med denne martyrdød ville fuldføre 
Guds plan. Men gør jeg så ikke også 
det?

(KAJ MUNK svarer ikke.)

BEST: De vil naturligvis få en 
beroligende indsprøjtning, men nu da 
det er ved at blive alvor ønsker De det 
måske ikke?
 
(KAJ MUNK svarer ikke.)

BEST: De vil åbenbart ikke tale med 
mig. Men jeg er en mand af ære. De 
gav mig engang syndernes forladelse. 
Husker De det? Derfor giver jeg, Dr. 
Best Det Tredje Riges befuldmægtigede 
i Danmark, Dem hvad ingen anden 

kan give Dem. Martyrdøden. Og et 
eftermæle. Nu vil De ikke blive glemt. 
Men uden mig...?

(BEST rækker tornekronen frem, KAJ 
MUNK tager den.)

BEST: Så har vor fælles Gud virkelig 
elsket Dem, pastor Munk. Mere end 
andre, mener jeg. Jeg har tvivlet på det, 
men det gør jeg ikke længere. De er en 
af Herrens udvalgte. Vi ses altså ikke 
mere. Hernede, skulle jeg måske sige. 
Hvis det kan være Dem en trøst.

(BEST bukker, går.)

KAJ MUNK: Forstår du, almægtige, 
at jeg er bange. At jeg frygter døden, 
selvom det bare er kød, der stivner og 
blod, der levrer. Ikke andet. Herre! 
(tillempet citat fra Jobs Bog:) Hvorfor 
giver Du lys til de elendige, hvorfor 
giver Du liv til de fortvivlede, til dem, 
som længes efter den død, de alligevel 
frygter, når den kommer? Mine suk er 
mit daglige brød, min stønnen vælder 
frem som vand.

(DEN ANDEN KVINDE ses.)

DEN ANDEN KVINDE: Din rædsel 
er, at du ikke længere skal se mig. For 
det er det eneste, du har lyst til. Gør 
som han siger. Han er ikke dum. Flygt 
til Sverige eller flygt til England. Jeg 
følger med og bliver din sekretær. Tør 
du? Nej, du tør ikke. Som menneske er 
du et blændværk.

KAJ MUNK: Så må jeg jo være mere 
end et menneske.
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DEN ANDEN KVINDE: Du kunne 
være gal nok til at tro det. Og de slog et 
bræt på hans kors og skrev. Her hænger 
pastor Munk, Danmarks Frelser.

(DEN ANDEN KVINDE ler, ses ikke 
mere.

SOGNERÅDSFORMAND kommer 
løbende, omfavner KAJ MUNK.)

SOGNERÅDSFORMAND: Lars er 
kommet hjem!

KAJ MUNK: Så varer det ikke længe.

SOGNERÅDSFORMAND: Tak for 
det, præst. Tak. Jeg har i Guds navn, 
naturligvis, måttet pleje lidt uoprigtig 
omgang med de tyske soldater. De er 
efter dig, præst. Flygt!

KAJ MUNK: Sig til alle jer herude i 
Vedersø, at I ikke må gå og se skævt til 
hinanden, når krigen er forbi, for Guds 
veje er uransalige og uden had.

(KAJ MUNK tager 
SOGNERÅDSFORMAND om 
skulderen.)

KAJ MUNK: Kære, gode ven.

(KAJ MUNK og SOGNERÅDS-
FORMAND går ind midt på scenen, 
til lænestolen. LISE kommer, 
SOGNERÅDSFORMAND går.)

LISE: De er på vej.

KAJ MUNK: Allerede?

LISE: Ja.

(KAJ MUNK tager LISES hænder.)

KAJ MUNK: I middelalderen 
var påskeprædikenerne fyldt med 
vittigheder, som gjorde nar af døden, 
ikke?

LISE: Jo.

KAJ MUNK: Men jeg kan kun 
een eneste vittighed om Det nye 
Testamente...

LISE (har svært ved at holde gråden 
tilbage): Nå?

KAJ MUNK: Det, det hele handler om, 
er at “krybbe” til korset.

LISE: Nu forlader du os. Mig og 
børnene. Fordi du selv vil. Du lader 
mig stå tilbage med evigheden herude.

KAJ MUNK: Som jeg aldrig var i pagt 
med som du.

LISE: For dig var der vel et andet liv 
og en anden evighed.

KAJ MUNK: Forbander du den dag, du 
mødte mig? Føler du, at sandet nu også 
flyver op omkring dine ben?

LISE: Nej. Når man elsker, så elsker 
man.

KAJ MUNK: Der findes et sted for 
udlevering af gasmasker og du var mit 
sted for udlevering af tro. Det forstår 
jeg nu.

LISE: Og så mødes vi i Himmerige.

KAJ MUNK: Ja.

LISE: Stol altid på Gud, Kaj.
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KAJ MUNK: Stol altid på Gud, Lise.

(Larm, uro.)

KAJ MUNK: Jeg går selv.

(KAJ MUNK tager evt. sin lille 
kuffert.)

LISE: Vi ses.

(KAJ MUNK ses ikke mere. 
SOGNERÅDSFORMAND kommer.)

SOGNERÅDSFORMAND: Han 
kommer snart tilbage skal du se. 
Ligesom Lars. Han har sådan et 
snakketøj.

LISE: Jeg elskede ham. Og han elskede 
mig.

SOGNERÅDSFORMAND: Ja.

LISE: Så klarer Gud resten.

(Mørke. Et enkelt lys tændes.
Man ser, at SKUESPILLEREN  

sidder ved sminkebordet og sminker af.)

SKUESPILLEREN: Det Kongelige 
Teater har anbragt en majestætisk 
mindeplade i marmor for Kaj Munk. 
Som en tak fordi han med “Ordet” og 
“En Idealist” og sine andre stykker 
gengav os troen på at dansk dramatik 
ville noget væsentligt. Af og til spørger 
jeg dog mig selv, om den mindeplade 
ikke også er et udslag af vores dårlige 
samvittighed. Fordi han turde. Og vi 
andre…

Om jeg personligt kunne lide 
Kaj Munk? Jeg kendte ham jo ikke 
i den forstand. Men før ham hyttede 
vi danskere vores handel og vores 
neutrale magelighed. At det holdt op, 
skyldtes mere end noget andet ham 
og drabet på ham. Efterretningen om 
drabet på Kaj Munk gik som en løbeild 
over hele Norden. Han ændrede vores 
opfattelse af, hvad der er ondt og hvad 
der er godt for et folk. Det kan jeg 
roligt sige, for det oplevede jeg selv. 
Men om eftertiden vil forstå det, det 
ved jeg jo ikke.

(SKUESPILLEREN har sminket af. 
Han går.)

SLUT

Lise Munk (Linda Elvira Kristensen)
og Kaj Munk (Morten Hebsgaard).
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