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Professor Mogens Pahuus, Aalborg Universitet, har redaktionsansvaret for forskningsartik-
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Kaj Munk Selskabet har CVR-nr. 30862392.

Kaj Munk Seminar 2013

fredag 9. august – søndag 11. august 2013

på Vedersø Idrætsefterskole og i Præstegården!

Læs mere på side 4!

Forsiden: Udsigt i septembersol fra højen ved kanalen Kaj Munk lod grave fra præstegårdshaven 
ud til Aabjerg Sø (Nørresø). I midten lige under en af de nedhængende grene skimtes Staby Kirke. 
Deltagerne i Selskabets næste Kaj Munk Seminar 9. –  11. august 2013 vil få rig lejlighed til at 
nyde denne udsigt. Læs mere om seminaret på side 4 i dette nummer af Munkiana.
(Foto: Jørgen Albretsen)

Ringkøbing-Skjern Museum har sammen med Kaj Munks 
Præstegård i Vedersø udsendt en CD Kaj Munk.

Skuespiller Jane Thomsen læser Kaj Munk tekster 
– akkompagneret af Kgl. Kapelmusicus Verner Nicolet på fløjte.

CD’en koster kr. 100,-
og kan købes i museets online webshop Gaver med historie

www. gavermedhistorie.dk
eller på Præstegården i åbningstiden.

Kaj Munk CD
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Editorial

Af Søren Dosenrode, fmd. og
Peter Øhrstrøm, redaktør

Med dette nummer af Munkiana kan vi 
endnu engang markere, at Kaj Munks 
forfatterskab – og ikke mindst hans 
dramatik – lægger op til de helt store 
følelser i livet og til fundamentale 
spørgsmål i tilværelsen. Det illustrerer 
Jon Høgh, Richardt Riis og Mogens 
Pahuus overbevisende i deres artikler - 
om end på hver sin måde.

Dette nummer indeholder også Jan 
Pedersens beretning om urpremieren på 
Munks berømte skuespil, Han sidder 
ved Smeltediglen. Dette skuespil må 
forstås som en klar politisk stillingtagen 
til nazisternes anti-semitisme. I første 
omgang ville man ikke opføre stykket i 
Danmark af hensyn til ‘vor nabo i syd’. 
Derfor blev urpremieren i Oslo i 1938. 
Her opfattede man klart skuespillets 
politiske ærinde – ikke mindst fordi 
lokale nazi-sympatisører mødte op i 
teatret, hvor de højlydt reagerede mod 
stykket pga. af dets klare afvisning og 
latterliggørelse af nazisternes umenne-
skelige holdning til jøderne. 

Vi bringer også et interessant brev, der 
dokumenterer den taknemmelighed, som 
stykkets klare budskab gav anledning til 
i det jødiske samfund i Norge.

Kaj Munk kommer ligeledes direkte 
til orde i dette nummer, idet vi på 
Jan Pedersens opfordring bringer det 
forord, som Kaj Munk skrev til teater-
programmet, da stykket alligevel blev 
opført i Danmark senere i 1938.

Vi vil også benytte lejligheden til at 
minde om det weekendseminar om Kaj 
Munks liv og værker, som er planlagt 
til dagene fra fredag 9. august til og 
med søndag 11. august 2013. Kurset 
finder sted på Vedersø Idrætsefterskole, 
hvor vi har gode erfaringer med 
indkvartering og foredragsmuligheder. 
Yderligere er det en fordel at arrangere 
kurset tæt ved Kaj Munks Præstegård, 
således at en del af lørdagsprogrammet 
kan henlægges dertil. Bestyrelsen har 
endnu ikke færdiggjort programmet for 
kurset, men det kan allerede nu siges, 
at der vil blive en generel præsentation 
af Kaj Munks liv og værker, således at 
også deltagere, for hvem feltet er nyt, 
kan blive introduceret til det. Desuden 
er det planen, at vi denne gang især 
vil koncentrere os om følgende to 
grundtemaer:

• Kaj Munks betydning i 1930’ernes 
samfundsdebat 

• Kaj Munks syn på martyriet

Det er velkendt, at Kaj Munk spillede en 
meget fremtrædende rolle i samfunds-
debatten – ikke mindst i 1930’erne. 
Hans holdninger blev fremlagt gennem 
artikler i aviserne, foredrag og (i meget 
høj grad) også gennem hans skuespil. 
Det sidste er naturligvis lidt vanskeligt 
at forholde sig til, fordi det altid kan 
diskuteres hvilken stemme i et skuespil 
af Munk, som med rimelighed kan 
siges at være forfatterens. Under alle 
omstændigheder er det klart, at Munks 
samfundsengagement havde en særlig 
vægt på moralske spørgsmål.

Temaet om matyriet hænger sådan 
set sammen med førstnævnte tema. 
Et afgørende spørgsmål er jo, hvad et 
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engagement i et moralsk spørgsmål må 
koste dets forkæmpere. For Kaj Munk 
var det oplagt, at der findes spørgsmål 
i tilværelsen, som er så afgørende og 
betydningsfulde, at ingen pris er for høj. 

Vi håber, at mange vil have lyst til at 
deltage i weekendseminaret. Nærmere 
informationer om program, priser 
og tilmelding følger senere på vores 
websted munkiana.dk samt i Munkiana.

Indholdsfortegnelse



6

Fiktionens virkelighed i Kaj 
Munks skuespil Kærlighed

Af Jon Høgh

Indledning
Digteren Kaj Munk var meget produktiv. 
Udover et par filmmanuskripter, en 
række digtsamlinger, en erindringsbog, 
en rejsebog, to jagtbøger, to prædiken-
samlinger, et par gengivelser af nytesta-
mentelige tekster, en udlægning af 
Jesu lignelser for børn samt et utal 
af avisartikler skrev han 69 skuespil, 
hvoraf en lang række kategoriseres som 
noget af det bedste, der er frembragt i 
nyere tids danske dramatik.

Året 1926 var et af hans litterært 
frugtbareste med en roman, som borte 
har taget, og tre skuespil. 

Det pågældende år, i månederne 
juni og juli, skrev han endvidere 
en række selvbiografiske breve til 
studiekammeraten Niels Nøjgaard, som 
Munk bad denne udgive efter sin død.

Det nåede Niels Nøjgaard ikke, 
fordi han ville, at brevene først skulle 
udgives, når alle berørte personer ikke 
var mere. I oktober 1984 overlod han 
værket til sin søn, Morten Nøjgaard, 
der på Nyt Nordisk Forlag udgav 
brevene i 2001 under Munks egen titel, 
Af et overfladisk, gejstligt Menneskes 
Papirer.

Disse breve, 15 i alt, nummererede 
a til o, og et af skuespillene fra 1926, 
Kærlighed, hvis handlingsforløb stræk-
ker sig over nogle måneder, er på nogle 
områder analoge i en sådan grad, at det 
tør påstås, at brevenes selvbiografiske 
indhold ligger til grund for den fiktive 
kærlighedshistorie i Kærlighed. Trods 
forskelle i indholdet i brevene og 
dramaet, er lighederne så tydelige i både 

situationer som i ordvalg, at der ikke 
kan herske tvivl. 

Kærlighed  
Kærlighed er skrevet i annekssognet 
Stadils tomme Præstegård i løbet af 
fem dage i august 1926. Der er altså 
kun forløbet en måned mellem brevenes 
affattelse og Kærligheds tilblivelse.

For læsere af Munkiana er der ikke 
grund til at give et udførligt referat af 
skuespillet. Men for god ordens skyld 
skal dog nævnes dette, at stykkets 
omdrejningsperson er den ikke troende 
sognepræst i Sanddal Ejnar Kargo, 
der står i et kærlighedsforhold til sin 
gode vens, sognerådsformand Anton 
Thomsens hustru, Ingeborg. Blandt 
andet dette forhold har afstedkommet 
skuespillets titel. Men det har også et 
andet trekantsdrama, dette nemlig at 
sognets selvbestaltede missionær, Peter 
Andersen, vil have sin datter Rebekka gift 
med den missionske Søren Skandborg, 
som hun ikke vil hverken eje eller have; 
hun vil have Jens, som hun er forelsket 
i. På hendes og Sørens forlovelsesdag 
flygter hun og gemmer sig, men hun 
bliver dagen efter i forkommen tilstand 
fundet af sognerådsformanden, der 
fører hende med til præstegården, hvor 
han skal til komsammen i anledning af, 
at pastor Kargo har fødselsdag. Der er 
imidlertid også ankommet andre end 
glade fødselsdagsgæster, nemlig Peter 
Andersen og Søren Skandborg og deres 
ven udi missionen, Knud Nederland, 
der alle tre troede, at Rebekka var 
bortflygtet hertil. Det var hun jo ikke, 
men da hun nu midt i festen, der er 
blevet noget ødelagt af de indtrængende 
missionsfolk, ankommer sammen med 
Anton, kræver hendes far, at hun skal 
følge med ham. Dette forhindrer Kargo, 
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og hun bliver i præstegården.
Der er virkeligt lagt op til drama, 

der når sit klimaks i de sidste to akter, 
hvor missionæren i 5. akt ikke finder 
sig for god til over for Anton at røbe 
hans hustrus og præstens forhold. I 
slutningen af 6. og afsluttende akt følger 
vi den af tuberkulose sygdomsramte 
pastor Kargos dødskamp, hvor Ingeborg 
sidder hos ham.

Kaj Munk og Ejnar Kargo
Munk selv var syg af tuberkulose i 1926. 
Han søgte læge, og denne beordrede 
afslapning og hvile. Munk lyttede til 
rådet, men modarbejdede det ganske 
voldsomt, da han under en ferie satte sig 
til arbejdsbordet i Stadil Præstegård for 
under en ekstatisk inspiration at skrive 
mesterværket om Kargos forelskelse i 
Ingeborg.

Som nævnt hedder hun Ingeborg i 
dramaet. Hun er gift med landmand og 
sognerådsformand Anton Thomsen i 
Sanddal.

Hilde hedder hun i virkeligheds-
brevene. Hun, Gunhilde Marie Kristine 
Nygaard, en gårdmandsdatter fra Stadil, 
er gift med købmand Niels Skytte i 
Vedersø.

Munk har kun været to år i Vedersø, 
da han i brevform belyser sin kærlighed 
til Hilde, en kærlighed, som han er 
alene om at vide af. Det vil sige, at 
sognebørnene, Hilde inklusiv, er aldeles 
uvidende om, at sognepræsten er 
forelsket i hende.

Kargo har været præst i Sanddal i 
otte år, og forholdet til Ingeborg har da 
stået på i fire år, indrømmer han over for 
den gæve biskop Gævø under dennes og 
den hadefulde provst Haderslevs visitats 
i 3. akt, der såmænd er afstedkommet 
af, at Peter Andersen har klaget over 

præsten til provst og biskop, fordi han 
holder Rebekka skjult i præstegården, 
hvorved han trodser Andersens krav om 
at få hende udleveret. Men der er også 
et andet klagepunkt, dette nemlig, at 
Andersen som en nådesløs hævngerning 
sigter pastor Kargo for det usømmelige 
forhold til Ingeborg.

Forholdet mellem Kargo og 
Ingeborg er altså kendt i sognet. Det er 
noget, som folk indbyrdes har snakket 
om ved kaffe- og chokoladegilder 
rundt om i de små hjem, dog ikke ved 
fødselsdagschokoladen i præstegården, 
men det har jo nok sin grund deri, at 
både præsten og Ingeborg var til stede.

Fødselsdagsgæsterne valgte i stedet 
for at lovprise præsten for hans gerning 
i sognet, der er mangeartet, dvs. fra at 
foreslå ministeriet at bygge høfder til at 
være sognets sjælehyrde i lige så lang 
tid, som der er brug for ham. Skønt han 
ikke er god til det, er det Sylvester, som 
fører ordet, og han må da også hjælpes 
af konen, Maren:

Det var det, a vilde sige, te vi er ens 
om her i æ Sogn – det tykkes a nok, a 
tror – vi ved jo nok, te naar en Præst 
har været otte Aar i en Embed, kan 
han flytte til en højere Løn, og du 
mærker vel ikke til daglig meget til, 
hvor paaskønnet du er ved os … det 
var saa det, a vilde sige til dig, te 
det regner a med, vi er ens om, te vi 
er taknemmelige for hver en Aar, du 
vilde holde ud ved os endnu; og for 
dem otte Aar, der er gaaen, der tykkes 
a –

og nu begynder Sylvester at vrøvle; det 
får Maren til at slå fast: – som vi maa 
sige æ Præst tak for, hvilket Sylvester 
bifalder. I slutakten, hvor Kargo ligger 
for døden, udtrykker landmanden 
Andreas sognets tak med disse ord:
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– … a vilde lige sige dig Tak, Præst 
… Vi har saa meget at sige dig Tak 
for alle sammen … du har været os en 
god Mand, saa god, saa god.

Med andre ord: Pastor Kargo er 
elsket eller i hvert fald højt respekteret af 
mange, om alle i sognet er enige, stiller 
Sylvester vestjysk spørgsmålstegn ved. 
Det har han sine gode grunde til, for hos 
de anmassende missionsfolk er Kargo 
hverken afholdt eller respekteret.

Hvad med Munk? Dersom Hilde, en 
af de allesammen uvidende om digterens 
forelskelse i hende, er Vedersø Sogns 
talskvinde, så står det såmænd slet ikke 
så ilde til, når hun siger: De, De gør, gør 
vist mere godt, har gjort mere godt, end 
De vist selv ved af.

Så er det sagt af en vestjysk 
bondepige.

Men hvordan med Gudstroen? Det 
er jo allerede røbet, at pastor Kargo ikke 
tror på Guds eksistens. Det gør han ikke, 
fordi han ikke kan øjne en god Gud 
bag verdenskrigen og Titanics forlis, 
en god Gud tillader ikke mennesker 
at hade hinanden eller at folk giftes på 
trods af, at de ikke passer sammen og 
elsker hinanden i kærlighed. Gudstroen 
er for Kargo lige så skøn som umulig. 
Han kan ikke tro, om Gud ved han intet, 
siger han, men som Guds defensor, kan 
han få andre til at tro, og deres lykke 
over det er en glæde for Kargo.

Var Munk som Kargo en fornægter? 
Nej.
Så en tvivler da?
Ja.
Men for at komme nærmere ind på 

det, må vi søge til en anden kilde. Nemlig 
til Bogen om Kaj Munk (Westermann 
1946), hvor en gymnasiekammerat fra 
Nykøbing, Ragnhild Bjarke, i 1927 
skrev et brev til digteren (hun og Munk 

kommunikerede meget), hvori hun 
spurgte:

Hvordan bærer du dig dog ad med at 
være Præst, du, der selv havde saa 
svært ved at tro?

Men Ragnhild Bjarke lader det ikke 
være ved det. Hun tilføjer:

Jeg synes, man skal være meget, 
meget stærk i Troen selv, før man 
tør tage ansvaret paa sig for at lære 
andre, hvad de skal tro paa.

Hvordan reagerer Kaj Munk ved 
således at være blevet stillet stolen 
for døren? Han svarer sin gamle 
klassekammerat, at det er svært at 
være præst, fordi det er en kamp 
med tvivl. For det forholder sig jo 
sådan, at intet menneske ved, om 
det alt sammen ikke bare er løgn, 
treenigheden, jomfrufødslen, mirak-
lerne, opstandelsen, synden, bønnens 
værdi, kærlighedens princip.

Et er Munk dog helt sikker på. Er det 
løgn, så er det en god løgn.

Et par år før, havde Kaj Munk 
skrevet mirakelstykket Ordet, hvor 
en død opvækkes og får livet igen. 
Forkaster han den trostanke i 1927? Nej, 
vist gør han ikke. I et brev til Ragnhild 
Bjarke, skrevet i dagene kort tid før sin 
død, udtrykker Munk:

Mig tykkes Verden saa foræklet og 
fornedret, at Ondet stikker mig i 
Halsen. Hvis jeg ikke havde Miraklet 
at tro paa, gav jeg op. 

I brevsamlingens ottende brev, dateret 
26. juni 1926, skriver Munk, at 

Gud er god. Thi aldrig var jeg 
kommen gennem denne Forsommer 
ved egen Hjælp. Men han sendte et 
Mirakel …

der er en inspirationens kraftkilde, 
således at han fik vilje og styrke til at 
skrive dramaet Fugl Fønix.
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Kvinden
Munk og Kargo er sognepræster i 
Vedersø og Sanddal. 

Hilde og Ingeborg er deres gernings 
inspirationskilder.

Måske er de parvis de samme. Er det 
tilfældet, er sognene også de samme. 

Munk udtrykker i samlingens første 
brev, at samvær med en sød ung pige, 
og det er Hilde, han har i tankerne, er 
en oplevelse af Gud. At sidde sammen 
med hende ved middagsbordet og 
føre en god samtale med hende, der 
fremkalder hendes friske latter som 
udtryk for glæde ved at være sammen 
med ham, er en gudstjeneste velsignet 
af livets hellige ånd. Hvad Kaj Munk, 
der var ung og havde livet for sig, her 
udtrykte, det udtrykker også en ung, 
men døende Ejnar Kargo, der kun har 
otte replikker tilbage at leve i, når han 
siger til Ingeborg:

Jeg beder og besværger dig ved disse 
sidste Slag, mit Hjerte slaar, aldrig at 
glemme, at den Maaneskinstime paa 
Klitten, da jeg greb din Haand, og du 
vendte dig bort, og jeg holdt fast, til 
du vendte dig atter og gav mig den 
anden ogsaa, da – ja da, oplevede vi 
Gud.

I begge situationer, der er en situa-
tion, oplever mand og kvinde Guds 
tilstedeværelse. Det er kærlighed. Gud 
er kærlighed, det er han for fornægteren, 
tvivleren, den troende. For Kargo og 
Munk, der er en person, er han det 
igennem kvinden, Hilde og Ingeborg, 
der, også de, er en person.

Men han er det også ved Vorherre. 
Den guddommelige kærlighed har 

i allerhøjeste grad også medvirket til 
dramaets titel. Den kærlighed, som Gud 
ved sin Søn, Jesus Kristus, omfatter et 
menneske med, kommer stærkt til orde, 

da Kargo siger:
Se nu smiler han ogsaa, han derhenne 
paa Korset. Dit Smil og hans Smil – 
det er Lys over Lys – en Glans omkring 
mig – der klares en Gaade for mig – 
taler han ikke, den Døde dernede, 
hvad var det, han sagde? Han talte til 
mig: han sagde, han sagde: “Om du 
tror paa mig eller ikke, lad fare, jeg 
tror paa dig”.

Til yderligere understregning af, at 
Af et overfladisk, gejstligt Menneskes 
Papirer og skuespillet Kærlighed inde-
holder en analogi, der ikke er til at 
komme udenom, skal anføres et par 
situationer, som brevene og dramaet er 
fælles om. Den af Kargo just erindrede 
måneskinstime på klitten er fiktion. Den 
begynder i engene, hvor der dufter af 
timian, og gedderne slår i vandet, og 
viben danser i luften, og søen er blank, 
og solen skinner og gør det alt sammen 
så dejligt. Da solen er for nedadgående, 
men stadigvæk at se, kommer stjernerne, 
og de spejler sig i søen, så det slet ikke 
er til at vide, hvor himlen er smukkest, i 
søen eller ovenover os.

Det er den vidunderlige Ingeborg, 
der i ord maler dette natursceneri, som, 
hvis vi kan tillade os at vurdere et bil-
lede som et stykke musik, må siges at 
være malet i den lyse og glade dur.

Er den vidunderlige Hilde også 
frembringer af en stemningsfuld natur-
scene, som ligner? 

Nej, det er hun ikke, men det er 
digteren, for måneskinstimen er ikke 
kun fiktion, den er også virkelighed. 

I pinsen 1926 havde Munk besøg af 
sin kusine, Ida Wael. Tredje pinsedag, 
midt om eftermiddagen, kørte hun 
og Munk samt Hilde og Niels Skytte 
til Hvide Sande i Munks åbne bil. 
Første rast holdtes ved klitskolen i 
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Husby, hvor det lille selskab beså 
høfdebyggeriet (jvf. indledningen til 1. 
akt i Kærlighed). Derfra gik det mod 
fiskerbyen, der endnu kun bestod af 
nogle få spredte fiskerhytter. Ved hav-
nen ud til Ringkøbing Fjord blev den 
af Skyttefamilien medbragte mad – og 
øl fra købmandsbutikken – indtaget. 
Så blev der leget lidt, og Munk tillod 
sig den fortvivlede Lykke at fatte Hilde 
om håndleddet og trække hende med 
sig ned ad en skråning. Siddende i 
præstegården med et åbent kladdehæfte, 
men med tankerne i Hvide Sande 
udmaler han for Nøjgaard et stykke 
dansk natur: Den gyldne Sol og den 
blaa Himmel, det graa Hav og det hvide 
Sand, den grønne Klit og den mørke 
Lyng… Naturstemningsbilledet lyder 
sådan; det skal nok have været sådan, 
skriver digteren – jo, det er han sikker 
på, for han ved det jo fra andre gange, 
der er det samme som, at han ikke den 
dag havde sans for at iagttage naturen. 
Han havde nok i at lægge mærke til 
andet: Hilde og nuancer af den røde 
farve i hendes blegrøde bluseliv, hendes 
æbleblomstrøde kinder og hendes 
valmuerøde læber. Dagen gik på hæld, 
det blev koldt, og de kørte hjemad.

Ved klitskolen i Husby gjorde de 
igen holdt, som timer før. Og herfra løb 
de hver for sig over klitterne ad havet til. 
Men hun og jeg traf selvfølgelig hurtigt 
hinanden og fulgtes saa ad dernedad. 
Hernede, på strandbredden eller ved 
klitfoden, blev Hilde stående og så 
mod stjernerne; Munk iagttog hende på 
afstand, og i den højtidsstemning, der 
lå over hendes skikkelse, minder hun 
ham om en engel sendt af Gud. Så går 
de alle fire tilbage. Undervejs igennem 
æ havbjerge foreslår Munk, at de skal 
bestige den højeste klittop og derfra se 

ud over det hele, men kusine Ida havde 
ondt i fødderne og Skytte gad ikke. 
Resultatet blev, at de to gik tilbage til 
bilen, og at Munk og Hilde klatrede til 
tops, og her stod de så i den højtidsstille 
nat og så mod stjernerne, og Hilde 
spørger: Ved De, hvad a gjorde før ved 
Havet, Pastor Munk? Aah, a tøt, der var 
saa stille. En ku` ret bede til Gud.

Derefter betror hun Munk, efter at 
han har taget hendes hånd i sin – Kargo 
havde grebet Ingeborgs hånd i deres 
måneskinstime på klitten – og står hende 
så nær, at end ikke en månestråle kunne 
skille dem, at hun er ulykkelig: Aah, 
Pastor Munk, a ved det godt, a skulde 
være lykkelig, men a er det bare ikke… 
To faktorer er medvirkende årsager til 
hendes ulykke. For det første må hun 
efterhånden være blevet indtaget i Munk. 
Enten bliver den kvinde vred og løber 
sin vej, eller også bliver hun indtaget 
af den mand, ligegyldigt hvem han er, 
der nu, en sommernat i Klitten, bøjer 
sig ned over hende, saa der kun var en 
Maanestraale mellem hendes Pande og 
min. Det er sådan, Kaj Munk beskriver 
hans og Hildes fysiske nærhed, hvor hun 
bliver stående hos ham og fortæller om 
den anden ulykkesfaktor, der handler 
om Niels:

A kan huske, kort efter, at Niels og a 
var blevet forlovede, saa var a med 
ham nede og se til hans Søster, der 
er gift i Aulum. Og der fortalte han 
Historier og sagde Ting, a aldrig 
havde hørt i mit Hjem. A fik ham med 
ned mellem Stikkelsbærbuskene og 
sagde, at saadan noget vilde a aldrig 
vide af. Saa lo han og fortalte det 
strax til de andre, og de lo, og det maa 
a høre for, hver Gang vi nu kommer 
derned.
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Hilde er tydeligvis oprørt over Niels’ 
opførsel, hun forstår med andre ord 
ikke, at den mand, som hun har giftet 
sig med, kan tale plumpt og slet ikke, at 
han også kan få sig til at udlevere hende 
til grin i familien.

Hilde udtrykker, at Munk kan sag-
tens, fordi han altid kan bede, (så kan 
hun jo også sagtens, hun har jo lige bedt 
ved havet). Undervejs mod bilen, hvor 
Ida og Skytte venter, lader hun Munk 
vide, at hun tror, at han altid vil hende 
det vel.

Under et af Ingeborgs besøg i 
Sanddal Præstegaard fortæller pastor 
Kargo hende, at hun ser dejlig ud, men 
Ingeborg siger dertil, at hun ikke kan 
begribe, hvad der er ved hende, som 
han kan synes om. Det er vel nok lidt 
falsk kvindelig beskedenhed, koketteri 
på mandens bekostning. Kargo lader 
spørgsmålet tone ned, fordi han har 
bemærket, at hendes øjne er lidt røde. 
Han vil vide, hvad det skal betyde, og 
hun forklarer det med, at hun er blevet 
forkølet. Hun siger fremdeles:

Anton og a besøgte i Fredags Simon 
Tarve paa æ Klit. Da vi saa havde spist 
til Aftens, begyndte Simon og Anton – 
aah, du ved, a kan ikke fordrage alle 
disse halvgrimme Ord og Historier… 
Saadan Tale er der aldrig ført i min 
Barndomshjem. – Saa listed a lige saa 
stille ud og løb op paa æ Klit og stod 
og saa paa æ Hav og paa min Stjerne. 
Der var stille, saa højtidsfuld, saa 
alvorsfuld. Aah, Ejnar, da kunde en 
ret bede til Gud.

Fire replikker længere fremme stiller 
hun Kargo det spørgsmål, om han 
ved, hvor inderligt hun holder af ham. 
Igennem fire år har de bag Antons ryg 
sagt hinanden kærlighedserklæringer. 
Besøget denne dag må skyldes noget 

andet; men hvad? – hun er kommet 
for at fortælle Kargo, at hun og Anton 
skal have barn – han venter sig vist en 
Datter, siger hun.

Kargo udtrykker kun, at det var jo – 
glædeligt for jer. 

Og så siger hun næsten det samme 
til Kargo, som Hilde ude i Klitten 
sagde til Munk: Hvorfor er æ Liv saa 
forfærdelig?

Hilde skal ikke have barn, og det 
skal hun så alligevel, men pludselig 
som en fiktiv kvinde, der i fiktionen 
nok allermest er Ingeborg, men 
i virkeligheden er hun en ganske 
anden. Brev f, der er skrevet i Vedersø 
Præstegaard på Fandens Fødselsdag 
i 1926, det er den 11. juni og altså før 
samlingens andre breve, det brev er 
fiktion, hvor Munk ønsketænker sig til 
et liv i ægteskab med Hilda, der siger 
“jeg” og ikke “a”. Det brev hører så 
vel ikke ind under dramafiktionens 
virkelighed, når det er fiktion i sig selv? 
Jo, det gør det netop, for det beskriver 
jo, hvordan Munk forestillede sig et 
liv sammen med den kvinde, som han 
endnu ikke havde mødt.

Bemærkede læseren, at Hilde er 
blevet omdøbt til Hilda!

Og brevfiktionens Hilda kan, lige-
som Ingeborg, ikke forstå, at der er 
så meget ved at have hende. Tænker 
alle piger rundt om mon sådan, eller 
er det kun et vedersøsk omkvæd til en 
kærlighedsvise?

Men dog, Kaj, da har – har jeg ellers 
– noget at sige dig i Dag … det er 
noget – noget – vist om – om vist en 
lille Pige.

Hvem er Hilda?
Under læsning til den teologiske 

embedseksamen skrev Kaj Munk i 1923 
det meste af dramaet En Idealist, som 
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færdiggjordes i Vedersø i efteråret 1924. 
Dramaet indsendtes straks til Det Kgl. 
Teater, der den 20. juli 1926 efter 1½ 
års ventetid antog det til opførelse, og 
efter endnu 1½ års venten blev det for 
første gang opført i februar 1928. Denne 
ventetid var for Kaj Munk ulidelig, 
og under et besøg på teatret, hvor den 
utålmodige digter ville have svar på, 
hvad han litterært kunne tage sig for, 
før En Idealist kunne tænkes opført, fik 
han et par gode råd af teatrets censor, 
professor Hans Brix.

Det ene gik ud på at skrive et stykke, 
der tog bønder alvorligt – det blev 

Fra Aalborg Teaters opsætning af Kærlighed i sæsonen 1955-56. Scene fra 2. akt. Fra venstre 
Ingeborg Thomsen (Signi Grenness), Rebekka (Lise Gjellerup Andersen), Pastor Kargo (Palle 
Reenberg), Anton Thomsen (Peter Marsell).
Iscenesættelse: Bjarne Forchhammer. Scenografi: Hermann O. Petersen.
(Foto: Clausen Commerciel Foto, Aalborg)

skuespillet Ordet (1925). Det andet 
opfordrede Munk at tage til Vedersø og 
finde en køn ung pige at gifte sig med!

Han fandt Hilda.
Hilda er Lise, som han efter tre 

ugers Hilde–affære havde set grundigt 
an, før han fulgte hende hjem, efter at 
hun havde spillet hovedrollen i den af 
Munk instruerede Hostrup-forestilling 
Soldaterløjer i Vedersø Forsamlingshus 
den 4. marts 1928.

Kort tid forinden havde En 
Idealist haft premiere på landsscenen i 
København.
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Nazistene i Oslo protesterte 
mot «Smeltedigelen»s

verdenspremiere i 1938

Af Jan Pedersen, Norge

Hele forhistorien til «Han sitter ved 
smeltedigelen» er kjent:

Kaj Munk kommer til sitt kjære 
Berlin vinteren 1938. Her møter 
han jødespørsmålet for full, der 
nazistene hadde griset jødene så ille 
til, at Kaj Munk skrev «Han sitter ved 
smeltedigelen» som i feber, i løpet at 
3-4 dager!

Så gikk det med «Smeltedigelen» 
som med «Seieren» fra 1936. Danmark 
turde ikke å fremføre skuespillene. Men 
Norge turde, og gjorde det.

For at ikke «verdenspremieren» på 
Smeltedigelen skulle bli helt norsk, 
kalt Kaj Munk inn til festforestilling i 
Studentersamfunnet i København (av 
alle datoer: 9.april!). Han spilte alle 
rollene selv, og alle stilte i festklær!

Og  så gikk skuespillet til Det norske 
teatret (nynorsk-teater) i Oslo, og 
premieren fant sted  23. april.

Den norske avisen, Dagbladet , hadde 
skrevet på forhånd at det ville komme 
til uroligheter og protester, fordi 
stykket handlet om jødspørsmålet i et 
antisemittisk diktaturland. Allerede 
neste kveld  kom det til voldsomme 
demonstrasjoner i teateret. FY-rop og 
kraftig pipekonsert lød over hele salen.
Dette var jo den beste reklamen Kaj 
Munk kunne få, at nazistene protesterte!! 
(Samme kveld ble Mogens Munk født!)
Avisene i hovedstaden var full av 
lovord:

Den radikale avisen Dagbladet skrev: 
«Det beste vi har hatt av «Nordisk 
samarbeid» i mange år, er Det norske 
teatrets samarbeid med den store danske 
dramatiker.»

«Munks angrep på diktaturet og 
jødeforfølgelsen er klokt og behersket i 
sin lidenskapelige styrke»,(Rønneberg, 
Aftenposten).

«han vinner den dristiges lønn, han 
sitter ved tidens smeltedigel, og når 
han stikker sin hånd inn i flammen, 
trekker han den ut-ikke forbrent men 
med en skatt i sin eie-et nytt drama. Det 
nye skuespill er som andre i høi grad 
tidsbestemt, tendensiøst, og den rammer 
hårdt», (Kristian Elster, Nationen).

Minst begeistret var Gunnar Reiss-
Andersen i Tidens Tegn: « ..et stykke 
journalistisk dramatikk-men da 
journalistisk i rosende mening,ja, i beste 
mening av ordet».

Først 27. august turde Danmark å 
sette opp Smeltedigelen. Men da skrev 
også Kaj Munk sitt berømte forord i 
programmet, som nok Munkiana bør 
trykke på nytt. Det er nemlig like aktuelt 
i dag! (Red. Forordet Jorden brænder 
er trykt nederst næste side efter denne 
artikel )

Da Hanne Munk ryddet Vedersø gamle 
prestegård etter påbud fra kirkeminister 
Bertel Haarder i 2005, kom hun over to 
brev som hadde ligget i prestegården 
siden april/mai 1938 til Kaj Munk 
fra  den jødiske rabbiner i Oslo, Julius 
Samuel og teatersjef Knut Hergel ved 
Det norske teatret. Her hadde rabbineren 
sendt et takkebrev til teatersjefen for 



14

hans oppførelse av Smeltedigelen og 
med et ønske om at hvis han skrev til 
Kaj Munk så måtte han takke dikteren 
for den store opplevelse det hadde vært 
å se skuespillet. Teatersjefen sendte 
sitt eget brev til Vedersø-presten med 
rabbinerens brev vedlagt, derved kom 
det for en dag i 2005. (Red. Begge de 
nævnte breve gengives øverst næste 
side).

Dette førte så til at jeg holdt et foredrag 
på jødisk museum i Oslo i november 
2006, der jeg fikk gjennomgå innholdet 
i Smeltedigelen og om alt det jeg hadde 

Jorden brænder
(Ved Smeltediglen)

Af Kaj Munk

(Red. Kaj Munks forord til Han sidder 
ved Smeltediglen, Folketeatrets pro-
gram, première 27. august 1938. Af 
Munk udgivet i Med Sol og megen Glæ-
de (1942) med titlen Ved Smeltediglen)

Jorden brænder. Der er Tider i Menne-
skehedens Historie, da man kan være 
ved at glemme det. En saadan Tid er vor 
ikke. Mindst 7 Dage hver Uge faar vi at 
mærke, at vi er kastet ind i et spragende 
og sydende Baal.

Er det Undergangens Flammer, der 
omspænder os? Vi ved det ikke. Tit 
knuger vort Hjerte sig sammen af Angst 
for det. Men Kristentroen siger, at Ilden 
om os er Smeltediglens. Den kan ikke 
bevise det og gør heller ingen Forsøg paa 
det. Den siger det blot, fordi saadan er 
det fortalt den. Jorden er i Smeltediglen.

Han er en stor Gud, den kristne. Han er 
saa stor, at han ikke kan nøjes med mindre 
end en Gud til Fyrbøder i sit Værksted. 
Det er Guden i Helvede, der skovler Kul 
paa under Guds Smeltedigel. Derfor er 
Heden saa forfærdelig. Men det skal 
den ogsaa være, for at Udsmeltningen 
kan lykkes.

Vil den lykkes? Hvad ved vi Mennesker? 
En Eksplosion kan sprænge alt. Eller 
det kan blive til Slagger det hele. 
Kristendommen frarøver ikke Livet 
Spændingen. Den er Dramaets Religion.

Men den hævder altsaa, at der er en 
Mening med dette tilsyneladende saa 
meningsløse: Rædselens Verdensbaal. 
Og den digter en Haabets Drøm om en 
Udgang i »en ny Himmel og en ny Jord, 
i hvilke Retfærdighed bor«.

Han sidder ved Smeltediglen, gør 
Mesterens egen Søn. Ved Menneske-
hedens som ved det enkelte Menneskes.

funnet frem om denne rabbineren som 
kom til Oslo i 1930 og døde i Tyskland 
i 1942. Han mente det samme som Kaj 
Munk: hyrden forlater ikke sin hjord 
(menighet) når fare truer.

Den kvelden fikk jeg hjelp av tidligere 
teatersjef Ola B. Johannessen som leste 
fra orginalmanuset fra 1938! Stort var 
det å møte en fullpakket foredragssal, 
der bl.a. Oslo biskop, tidligere Stortings-
president, jøden Jo Benkow, Oslo  by-
rådsleder o.fl. kulturpersonligheter var 
til stede.

Jo, Kaj Munk lever fortsatt!!
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Herr Theaterchef
Knut Hergel 
Her.

Jeg så nylig Kaj Munks herlige stykke “Han sitt 
ved smeltedigelen” på det Norske Teatret og vil 
benytte anledningen til å takke Dem for denne nye 
seir for teatret, men fremfor alt for humanismens 
idè, som De har vunnet ved  å formidle oss denne 
uforglemmelige oplevelse.
Det vilde glæde mig overmåtelig om De skulle 
finne anledning til å overlevere dikterpresten Kaj 
Munk min beundrende og ærbødige takk.

Deres hengivne
Julius Samuel
Rabbiner for Det Mos.Trossamfund

Oslo 29.4.38.

En lykkelig fejllæsning?

Af Ricardt Riis

På et tidspunkt genlæste jeg min artikel 
i Munkiana nr 49. Og jeg fik da den 
højst besynderlige og heldigvis meget 
sjældne tanke, at det måske kunne være, 
jeg havde taget fejl. Straks måtte jeg 
have fat i den originale kopi af Munks 
håndskrevne brev til Brix af 18. februar 
1929. Og ak og vé, jeg må erkende, at jeg 
muligvis har fejllæst et ord i dette brev. 
Det drejer sig om ordet “Kvinder”. Det 
har jeg læst, som om der står “Kristne”, 
se selv det håndskrevne brev, Munkiana 
nr. 49 side 25, eller denne forstørrelse.

Men jeg må nu ved nærmere eftersyn 
erkende, at der nok skal stå “Kvinder”. 
Ergo: Brix er bedre til at læse Munks 
håndskrift end jeg. 

Hvordan kan en sådan fejllæsning 
være lykkelig?

Det kan den, fordi den førte mig 
frem til at forstå Maries holden fast 
ved Ulrich som udtryk for det, Munk 
mener er kristen kærlighed. Og det er en 
sand forståelse af, hvad Munk vil. Men 
det har Brix ikke forstået. Han mener, 
hans referat af Munks brev er nøjagtigt. 
Men det er det ikke. Han skriver for 
det første: “Han [Munk] er villig til at 
holde det svævende, om Marie virkelig 
til sidst elsker den filantropiske Søn 
Herbert”. Her glemmer han at sætte 
anførelsestegn omkring “elsker”. Og i 
fortsættelse deraf refererer han: “.. eller 
om hun trods Ulrichs Ryggesløshed dog 
stadig er forgabet i ham paa Kvinders 
Maade, paa tværs af al Fornuft”. Munk 
taler ikke om at være “forgabet i”, men 
om at elske. Og at kvinder, som Munk 
skriver, “elsker uden anden Grund end 
at de gør det”, er forhåbentlig ikke noget 
særligt for kvinder. Så jeg føler ikke, jeg 
har grund til at ændre på hovedsagen 
i min artikel. Men denne detalje skal 
rettes: Jeg har læst “Kristne”, hvor der 
skulle stå “Kvinder”. 

Oslo den 2.mai 1938

FRA TEATERSJEFEN

Forfatteren herr Kaj Munk,
Ulfsborg.

Kjære herr Kaj Munk!
Eg vonar De har fått avisutklipp og brev eg har 
sendt Dykk. “Han sit ved smeltedigelen” har 
gått  bra til no og publikum er oppglødd for 
framsyninga. Eg sender med dette eit brev eg har 
fått,med di han ber fram helsing til Dykk.

Vyrdsam helsing
Knut Hergel
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“Det tror jeg skam ikke det er”

Af Ricardt Riis

Dette er Kaj Munks kommentar til 
en tolkning, som Bo Bojesen Rud er 
fremkommet med i sin bog Kaj Munk 
fra 1938. Bojesen Rud havde sendt Kaj 
Munk en korrektur af sin bog og bedt 
ham komme med bemærkninger til den. 
Det har medført, at bogen er fuld af 
noter forneden på siderne, hvor Munk 
har indføjet sine indvendinger eller 
godkendelser.

Bojesen Rud går i kapitel VII i gang 
med at gennemgå Cant. Og han skriver 
bl.a.:

Bogens Motto er af Goethe: “Alle 
Tidsrum, i hvilke Troen hersker, 
ligegyldig i hvilken Skikkelse, er 
glimrende, opløftende og frugtbare 
for Samtid og Eftertid”. Kaj Munks 
Drama er en Protest* mod Ordene 
“ligegyldig i hvilken Skikkelse”. 
Se nu f. Eks. paa Henrik den VIII 
af England. Kaj Munk har lært ham 
at kende gennem Francis Hacketts 
Biografi fra 1930; (Rud, 73f) 

Som man ser, er der anbragt 
en asterisk ved ordet “Protest”, og 
nederst på siden forefindes så Kaj 
Munks bemærkning. Den lyder som 
overskriften til denne lille afhandling: 
“Det tror jeg skam ikke det er”. 

Denne bemærkning forekommer lidt 
besynderlig. For hvis man nu går med 
til, at troen har hersket i det tidsrum i 
England, hvor Cant foregår, hvordan 
i alverden kan man så gå med til, at 
dette tidsrum skulle være “glimrende, 
opløftende og frugtbart” for nogen 
anden tid. Den tid var jo, om nogen, 

behersket af hykleri, af selvbluff, af 
forstillelse, og om en sådan tid må man 
vel for det første tvivle på, at troen i det 
hele taget hersker, og man må for det 
andet stærkt benægte, at en sådan tid 
kan have nogen positiv effekt på andre 
tider. Så er det dog ikke rigtigt, hvad 
Bojesen Rud hævder: at skuespillet 
højlydt protesterer mod en sådan direkte 
forståelse af dets motto?

Det er i hvert fald forståeligt, at andre 
har taget Bojesen Ruds tanke op. Det 
har f. eks. Niels Jørgen Skydsgaard gjort 
i Ordet på Bordet fra 2004. Han skriver: 

Kaj Munk forsynede skuespillet med 
et motto hentet fra Goethe: “Alle 
Tidsrum, i hvilke Troen hersker, 
ligegyldig i hvilken Skikkelse, er 
glimrende, opløftende og frugtbare 
for Samtid og Eftertid”, en ironi med 
radikalt bid. For som allerede nævnt 
er det ikke netop det Kaj Munk ser 
i den engelske reformations udbrud 
under Henry VIII. Kaj Munk tager 
afstand fra det hykleri (‘cant’) 
der med moralen som påskud og 
under fromheds dække gør det til 
en samvittighedssag at forstøde sin 
dronning, rydde sine venner og støtter 
af vejen, og endelig skille sig fra sin 
nye dronning og lade hende henrette. 
Men skuespillet efterlader måske 
med endnu større styrke en rædsel og 
afsky for selve den troløshed, vold og 
gru der er tilstanden i den rå magts 
verden. Dette skuespils fundamentale 
tilstand, fra begyndelse til slutning, er 
en verden hvor politiske hensyn og 
magten over liv og død er stærkere 
end religiøs overbevisning, personlig 
loyalitet og kærligheds tilbøjelighed. 
Frygt for fremtiden, for at miste sin 
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position, sine kære, sit liv er ganske 
reel for dem der vælger at deltage 
eller bliver inddraget i dette grumme 
spil. (Ordet på bordet, 59f) 

Det samme gør Anker Gemzøe i sin 
artikel “Munk og Shakespeare” i Kaj 
Munks dramatik i teaterhistorisk optik. 
Han skriver dèr:

Imidlertid er der en helt overordnet 
modsætning i stykkets fremstilling 
mellem en troværdighedens og en 
ironiens modus. Til ironi svarer 
titelbegrebet cant, falskhedens, hyk-
leriets eksistensform; til en direkte, 
troværdig diktion en tillidens og 
lidenskabens autentiske verden. 
Replikker og scener veksler stykket 
igennem mellem disse to modi, og 
næsten alle karakterer, formentlig 
fraregnet Thomas More og dronning 
Catharina, har – i meget forskellig 
grad og art – del i begge. 
Stykkets begyndelse anskueliggør 
det straks. Mottoet, af Goethe, lyder: 
“Alle Tidsrum, i hvilke Troen hersker, 
ligegyldig i hvilken Skikkelse, er 
glimrende, opløftende og frugtbare 
for Samtid og Eftertid.” Når man 
ligegyldig i hvilken skikkelse er 
kommet igennem dramaets barske 
afsløring af de uhellige omstæn-
digheder, der førte til reformationen 
i England, forstår man, hvor ætsende 
ironisk mottoet er ment. (optik, 85). 

Den forståelse af stykket dukker op 
flere gange i Gemzøes artikel. Han taler 
allerede i indledningen om, hvordan 
dette kongespil anlægger et illusionsløst 
blik på historien. Han mener, dette er 
i overensstemmelse med det syn på 
historien, vi kender fra Shakespeares 

historiske dramaer og store tragedier 
(optik, 72). Jeg skal ikke indvende noget 
imod bemærkningen om Shakespeare, 
dertil kender jeg den store digter for 
lidt, men alene koncentrere mig om 
det mærkelige i Munks bemærkning 
til Bojesen Rud, sammenholdt med, at 
ikke færre end tre nogenlunde habile 
kritikere mener det modsatte. 

Men først vil jeg dog vise, at der sådan 
set kan være god grund til ikke at tage 
Munk alvorlig, når han omtaler Cant. 
Han har det med at drille, og han driller 
sine bedste venner glad og gerne, måske 
for at komme i diskussion med dem, 
måske for at spille rollen som den, man 
ikke kan gennemskue.

Der var première på Cant den 9. 
oktober 1931. Nøjgaard og hans kone 
var med, og i et brev af 22. oktober 
skriver Nøjgaard: 

Det gik over Forventning. Jeg 
troede ikke, da jeg forlod Teatret, at 
Kritikere og Publikum var i den Grad 
besejret. Efter hvad Annie fortalte var 
Begejstringen næppe større end ved 
“Idealisten”s Première. Og Stykket 
bestaar unægtelig af “Billeder”; den 
dramatiske Stigning mangler i de 
senere Akter. Og den sidste, meget 
korte Akt syntes for kort; Cromwells 
Slutningsreplik synes mig at komme 
for brat, den kommer ikke ganske 
naturligt, man er ikke tilstrækkelig 
forberedt paa den, som man dramatisk 
uden Tvivl burde være det. 

Det svarer Munk på den 25. oktober:

Højstærede Hr. Abe! Tak for Brev 
i Dag. Jeg sad ved Siden af dig og nød 
dig, hvor du kedede dig! Din idiotiske 
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Kritik i Dag er aandssvag. Det nye 
Drama renoncerer paa saa barok og 
antikverede Sager som dramatisk 
Stigning i et Stykke. Men Skønheden 
i mit Stykke klimacerer. Ethvert 
Stykke bestaar af Billeder. Den sidste 
korte Akt er lovlig lang. Jo mere der 
kommer brat, uventet og uforberedt, 
des bedre. 

Skal man tage Munks svar alvorligt? 
Det er ikke helt nemt at afgøre. 

Drewsen-Christensen beretter i 
Kaj Munk paa Tomandshaand om en 
ligeså studentikos reaktion hos Munk. 
Drewsen havde været i København 
og set Cant, og berømmede overfor 
Munk Johannes Poulsens præstation 
som Henrik den Ottende. Dertil svarede 
Munk (efter Drewsens referat):

De har altsaa lige saalidt som andre 
forstaaet et muk af det hele, hr pastor, 
sandheden er, at Johannes Poulsen 
har ødelagt den rolle i bund og grund. 
(drew1 32)

Og så giver Munk sig til, fortæller 
Drewsen, at forklare, hvordan “hans” 
Henrik den Ottende er et menneske, 
der af kærligheden vækkes til stor dåd, 
så han skaber blomstring i handel og 
industri. Og han viser Drewsen, hvilke 
repliker der i stykkets begyndelse og 
slutning markerer denne udvikling. Men 
den næste side i Drewsens bog viser, at 
han vist ikke helt tager Munk alvorlig. 
Han synes ikke, det passer med det, der 
i øvrigt står i stykket. 

Men den værste studentikose spas, 
som spasmageren Kaj Munk lavede i 
anledning af Cants première, var den, 
der fremkom i Drewsen-Christensens 
tidsskrift Dansk Folkeliv den 4. decem-

ber 1931. Heri skrev han en artikel 
med titlen “Kritikvandgang”, hvori 
han påstod, at kritikerne tog fejl, når 
de nedsablede En Idealist og hævede 
Cant til skyerne. Cant var da ikke noget 
særligt, nogle løst sammenkædede 
akter, en dame, der ler fornøjet lige før 
sin halshugning, alt sammen anrettet 
i nogle jamber, der ingenlunde altid er 
lydefri. 

Politiken var på pletten dagen efter. 
I en artikel refererede man Munks 
udtalelser i Dansk Folkeliv og det så ud, 
som om man tog ham alvorlig. Munk 
svarede den 8. december med at sige, at 
“naar en Artikel lægger ud med at udtale 
Glæde over sidste radikale Re gerings 
bratte Fjernelse, idet Genforeningen saa 
ikke hindredes og Lolland ikke solgtes”, 
så må alle kunne forstå, at der er tale om 
en spøg. Munk slutter:

Kære Hr. Politiken, hvorfor tager De 
mig altid saa højtideligt? Er det bare, 
fordi De ikke er vant til at omgaas 
Præ ster? Mange Tak for al respektfuld 
Behandling dér, hvor det gælder Liv 
og Død for mig; for det gør det i min 
Digt ning. Men De maa ogsaa godt 
bare le, naar jeg er morsom. Saa siger 
vi det for Fremtiden?

Men der var nu dengang mange 
andre end “Hr. Politiken”, som ikke 
rigtig vidste, hvor de havde den gode 
digter. Og der er jo altså også i vore 
dage mange, der ikke kan få mottoet i 
Cant til at rime med handlingen. Kan 
man på nogen måde hævde, at Munk 
skal tages alvorlig i dette motto? 

Det vil jeg prøve på i det følgende. 
Mit forsøg falder i to afdelinger. Først 
vil jeg vise, at sammenhængen hos 
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Goethe måske kan forklare noget af 
det mærkværdige. Dernæst vil jeg 
hævde, at Munks dramatik måske 
skal analyseres ud fra det aristoteliske 
begreb anagnorisis.

Altså først Goethe! Inden jeg viser 
sammenhængen, citatet forekommer 
i, må jeg dog komme med en 
advarsel. Munk kan have citatet fra en 
citatsamling og derfor ikke have kendt 
sammenhængen. I så fald kan der være 
tale om, at han, efter at have skrevet 
stykket, med citatet ville søge at bøde 
på det noget “illusionsløse blik på 
historien”, som Cant synes at indeholde. 
Og hvis det er tilfældet, kan vi godt 
lægge de følgende overvejelser til side. 
For forfatteren skal selvfølgelig ikke 
“have lov til” i en senere kommentar 
at lægge en anden fortolkning ned over 
sit værk end den, der synes at fremgå af 
værket selv. 

Og ifølge de tidligere nævnte 
hændelser er det vel heller ikke helt 
utænkeligt, at Munk vil drille diverse 
kritikere og anmeldere, så det altså er 
med vilje, han anbringer et motto over sit 
værk, som taler om en troens tidsalder, 
hvor værket selv synes fuldstændig at 
udelukke, at troen overhovedet kommer 
til orde i det. 

Men dernæst Goethe-citatet selv! Det 
er taget fra en digtsamling, der hedder 
West-östlicher Divan og i denne fore-
kommer det i “Noter og afhandlinger”, 
nærmere betegnet i et kapitel, der hedder 
“Israel i ørkenen”. Vi ser i første om-
gang på den nærmeste sammenhæng. 
Originalteksten på tysk lyder:

Das eigentliche, einzige und tiefste 
Thema der Welt- und Menschen-
geschichte, dem alle übrigen unter-

geordnet sind, bleibt der Konflikt 
des Unglaubens und Glaubens. Alle 
Epochen, in welchen der Glaube 
herrscht, unter welcher Gestalt 
er auch wolle, sind glänzend, 
herzerhebend und fruchtbar für 
Mitwelt und Nachwelt. Alle Epochen 
dagegen, in welchen der Unglaube, 
in welcher Form es sei, einen 
kümmerlichen Sieg behauptet, und 
wenn sie auch einen Augenblick mit 
einem Scheinglanze prahlen sollten, 
verschwinden vor der Nachwelt, weil 
sich niemand gern mit Erkenntnis des 
Unfruchtbaren abquälen mag. (divan)

Det stykke, Munk har brugt som motto, 
har jeg kursiveret; min oversættelse:

Det egentlige, det eneste og dybe-
ste tema i verdenshistorien og men-
neskehedens historie, det som alle 
andre temaer er underordnet, er 
og bliver konflikten mellem van-
tro og tro. Alle Tidsrum, i hvilke 
Troen hersker, ligegyldig i hvilken 
Skikkelse, er glimrende, opløftende og 
frugtbare for Samtid og Eftertid. Alle 
tidsrum, derimod, i hvilke vantroen, 
ligegyldig i hvilken form, påstår at 
have vundet en kummerlig sejr, også 
selv om den et øjeblik skulle prale 
med tilsyneladende glans, forsvinder 
fra eftertiden, fordi ingen frivilligt 
vil pine sig med erkendelse af det 
ufrugtbare. 

Man kan nok ikke påstå, at Munk, 
blot fordi han bruger et sådant motto, 
deler Goethes historieopfattelse: at 
den egentlige strid er striden mellem 
tro og vantro, selv om det måske ikke 
er den værste anskuelse at have. Men 
man kan godt hævde, at Munk med sit 
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citat benytter sig af en vis bagvendt 
logik: eftersom Goethe her påstår, at 
de tidsrum, i hvilke vantroen påstår 
at have vundet, ligefrem forsvinder 
fra eftertiden, må man kunne drage 
den slutning, at eftersom vi, der i dag 
sidder her i teatret, ser på et skuespil 
fra fortiden, så beviser vi med selve 
vor tilstedeværelse, at den fortid ikke 
er forsvundet for den eftertid, vi udgør, 
og dermed beviser vi jo også, at der har 
været en form for tro i denne fortid, der 
gør, at den har været værd at erindre. 

Og vil man gøre sig klart, hvad det 
da kan være for en tro, der herskede 
i denne fortid, kan man se på den lidt 
større sammenhæng, citatet indgår i. 
Goethe er i færd med at gøre rede for 
indholdet i de fem mosebøger. Han 
omtaler første mosebog som en bog, der 
fremstiller troens triumf, men prøver så 
at finde ud af, hvad de fire resterende 
mosebøger fremstiller. Lige efter det før 
citerede hedder det:

De fire sidste mosebøger har – hvis 
første mosebog fremstillede troens 
triumf – vantroen som tema, den 
vantro, som på den mest småtskårne 
måde ikke bestrider og bekæmper 
troen, som ganske vist ikke viser sig i 
sin hele fylde. Og dog stiller vantroen 
sig skridt for skridt i vejen for troen 
og bliver ofte gennem velgerninger, 
men mere ofte gennem grusomme 
straffe ikke helbredt, ikke udryddet, 
men kun for et øjeblik dæmpet og 
fortsætter derfor på den måde stadig 
sin vaklende gang, at et stort og ædelt 
projekt, som en troværdig nationalgud 
har taget sig på med de herligste 
forjættelser, truer med at mislykkes 
lige fra begyndelsen og heller aldrig 
kan fuldendes i hele sin fylde. 

Man forstår, at de sidste fire 
mosebøger, selv om de har vantroen 
som tema, på ingen måde lader vantroen 
blive sejrherre. Den kan kun stille sig i 
vejen for troen, for et øjeblik dæmpe den 
og selv gå vaklende gennem historien, så 
det store og ædle projekt, som Jahve har 
for med sit folk, truer med at mislykkes. 
Og ikke sandt – hvis det er på den måde, 
troen hersker over en samtid, så kan 
måske troen findes selv i Henrik den 
Ottendes tidsrum. Og så bliver det ret 
umuligt at hævde, at Munk opfatter sit 
motto ironisk. Blot skal man jo altså 
huske på, at dette forudsætter, at Munk 
har læst sammenhængen hos Goethe. 
Har han ikke det, er der en vis mulighed 
for, at mottoet skal forstås som ætsende 
ironi, men også mulighed for, at det skal 
forstås som en formaning: Kik nu godt 
efter, kære kritikere, der kan være noget, 
I har overset!

Nået så langt, må vi stille spørgs-
målet: Findes da troen i Henrik den 
Ottendes tidsrum? Eller mere præcist: 
Findes den i Cant? For at besvare det 
spørgsmål, må vi prøve at analysere 
Munks dramatik ud fra begrebet 
anagnorisis. 

Det begreb bruger Erik Svendsen, 
når han i Kaj Munks dramatik i 
teaterhistorisk optik analyserer Ordet. 
Dèr efterspørger han de enkelte 
figurers evne til at opnå erkendelse, 
anagnorisis, side 212-3. At en person 
opnår anagnorisis betyder, at personen 
opnår en ny erkendelse, at han eller 
hun får en aha-oplevelse, eller på anden 
måde forandres. Det er Aristoteles, 
der gennem sine analyser af de 
græske dramatikere finder ud af, at et 
drama må være opbygget således, at 
hovedpersonen opnår en ny erkendelse, 
gennemlever en anagnorisis. 
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Men noget sådant finder ikke 
sted i Ordet, siger nu Svendsen. Han 
går de enkelte personer igennem og 
finder kun den unge Mikkel Borgen, 
som én, der kan siges at komme til at 
mene noget andet end førhen i kraft af 
begivenhederne i stykket. Dog, siger 
Svendsen, er der måske ikke tale om en 
anagnorisis, for han ser kun livet, ikke 
lyset. 

Svendsen konkluderer: “Hvad jeg 
konstaterer, er, at Ordet overraskende 
nok ikke rummer en figur der gennem-
lever en erkendelsesproces som matcher 
tekstens intentionelle struktur”.

Det er lidt ærgerligt, at Svendsen ikke 
er opmærksom på En Almanakhistorie, 
fortsættelsen af Ordet. Havde han været 
det, ville han have kunnet konstatere, 
at det, han efterlyser, er det, Munk 
bidrager med i Ordet II. Her er der jo 
ikke blot én, men en række personer, 
der ‘bliver klogere’, ‘gennemlever en 
erkendelsesproces’ eller direkte ‘bliver 
en anden’. Alle disse udtryk anvendes 
af Svendsen, og alle udtrykkene passer 
fortrinligt på det, der sker med Maren 
og hendes familie i En Almanakhistorie. 
Jeg har i min artikel i Munkiana nr 40: 
“Munks Borgensgaard-Komplex” søgt 
at vise, hvordan Munk arbejder med det 
begreb, som Svendsen med Aristoteles 
kalder anagnorisis, men som jeg 
i den artikel kalder “menneskelig 
forvandling”. Der er en del skuespil, 
hvor det ret klart viser sig som en 
mulighed, men – indrømmet – der er 
andre skuespil, hvor det mere viser 
sig som noget, Munk blot påstår, altså 
påstår uden at eftervise det dramatisk. 
Til de sidste hører Det gyldne Smil. Det 
filmmanuskript fik han bebrejdelser for 
af Drewsen-Christensen, der mente, 
at man snarere skulle kalde det Det 

forgyldte Smil, (drew2 119). Det gav 
Munk ham ret i i den samtale, Drewsen-
Christensen refererer. 

Hvorfor mon?
Sikkert fordi denne menneskelige 

forvandling eller denne anagnorisis 
ikke skal ske påfaldende, men naturligt. 
Og man kan godt sige, at den i Det 
gyldne Smil ikke fandt sted på en helt 
overbevisende måde. 

At Munk arbejder med begrebet 
anagnorisis er måske en lidt forkert 
udtryksmåde. Det er nok rigtigere 
at sige, at det er hans dramatiske 
underbevidsthed, der gang på gang 
lader en anagnorisis finde sted, ikke 
fordi han bevidst søger frem mod det, 
men fordi det ligger i dramaturgien selv, 
den dramaturgi, der er rodfæstet i hans 
indre. 

Og så er der alligevel noget bevidst 
over det. I hvert fald i En Almanak-
historie og i Cant. Men det er i det hele 
taget meget svært at gøre rede for, hvad 
Munk er sig bevidst i den dramatiske 
skabelsesproces, og hvad der sker mere 
eller mindre ubevidst for ham. Som han 
selv siger det: “Jeg har den lykke ikke 
selv at vide, hvor jeg har mig selv”. 

Men trods alle forbehold kan man 
nok sige, at Munk på ét eller andet 
plan er sig bevidst, at fænomenet 
anagnorisis hører med til de mange 
bolde, han har i spil i sine skuespil. Da 
Einar Christiansen, Det kgl. Teaters 
censor, i 1931 i en samtale med Munk 
var kommet til at sige, at efter hans 
mening burde En Idealist slutte med 
Mariammes henrettelse, og så tilføjede: 
“Men jeg forstår jo nok, at De som præst 
må have den tilføjelse”, altså scenen 
med jomfru Marie og Herodes, svarer 
Munk ham således: 
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Højstærede Herr Professor, det var en 
blodig Fornærmelse. Naar jeg skriver, 
saa er jeg Kunstner, F. g. m., bare 
enestens Kunstner, saa er jeg Vorherre 
for mine Mennesker, og Vorherre er 
ikke mere Præst end Alfons, og saa 
lader jeg dem ende, som det er rigtigt. 
(Brev af 3. juni 1931).

Man kan heraf se, at det irriterer 
ham noget, at andre ikke kan se det, han 
selv ser så tydeligt: at den anagnorisis, 
som Herodes bliver genstand for, hører 
uløselig med til stykket, ja, at det er deri, 
at stykket har sit egentlige budskab. 

Og spørger man, om ikke det 
budskab er et kristent budskab, og om 
det derfor ikke er som præst mere end 
som digter, at han må have det med, 
må svaret lyde, at der er tale om en 
anagnorisis à la Aristoteles, men at Munk 
naturligvis som kristen ser anderledes 
på den erkendelse, et menneske når 
frem til for at kunne blive helt men-
neske. For ham består erkendelsen 
i en menneskelig forvandling, som 
et menneske gennemlever, når det 
berøres af Guds finger. Det er en sådan 
forvandling, Maren udsættes for i En 
Almanakhistorie, og det er en lignende 
forvandling, Herodes må gennemleve 
i En Idealist. Og vel kan Munk lade 
kristendommen være udslaggivende for 
forvandlingen – det gælder Herodes, 
det gælder Maren, og det gælder vist 
også professor Mensch i Smeltediglen 
– men han kan også lade den komme 
mere eller mindre af sig selv, som den 
tilsyneladende gør det i Det gyldne Smil. 

Det afgørende er ikke, om han 
i nogle af sine spil får antydet, at 
kristendommen er en sådan forvand-
lende kraft i samfundet og i den enkelte, 
det afgørende er, om han får skildret 

forvandlingen på naturlig måde. Selv om 
der er tale om den Højestes indgriben, 
skal den skildres på ikke-påfaldende 
måde, det hele skal ske naturligt og 
ligefremt. 

Evangeliet går sporløst gennem 
verden. Det vil sige: Man kan ikke 
efterfølgende vise, at den og den 
forandring skyldtes kristendommens 
budskab. Der vil altid kunne findes andre 
forklaringer. Men hermed er ikke bevist, 
at kristendommen ingen virkninger har i 
historieforløbet. På forhånd at udelukke 
kristendommen fra indflydelse er lige så 
galt som på forhånd at udpege konkrete 
virkninger af den.

Forvandlingen i En Idealist skildres 
efter min mening ganske fremragende. 
Man kan med sin psykologiske 
indlevelsesevne skridt for skridt følge 
samtalen mellem kvinden og Herodes, 
der er intet uforståeligt i den, replik 
følger på replik ganske upåfaldende. Og 
dog er det just dèr, Gud sejrer over det 
menneske, der i sit overmod havde kaldt 
sig “Gudbesejreren”. Dog er det just 
dèr, der forekommer en anagnorisis. 
Det vil sige: det påstår jo altså Munk, 
eller snarere: det fastholder han som en 
tydningsmulighed. 

En tilsvarende anagnorisis finder 
sted i Cant. Den sker i Tower-scenen, 
og det er Anne, der er genstand for den. 
Man kan måske sige, at der ligger mere 
påstået anagnorisis i scenen, end just 
påvist anagnorisis. Men man må dog 
indrømme, at den forvandling, der sker 
med Anne i Tower, af Munk har været 
forberedt, den kommer ikke helt ud af 
det blå. Hun har villet prøve at spille 
magtspillet ved hoffet, og det lykkes 
hende at sno kongen om sin lillefinger, 
men hun taber alligevel, da hun ikke 
kan levere det ønskede drengebarn. 
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Munk har ladet hende vende tilbage til 
længslen efter det enkle liv i en scene i 
femte akt, hvor hun bliver klar over, at 
hun nu ikke mere har sine tre veninder 
hos sig, sang, gråd og latter. Og kort tid 
derefter tages hun til fange af Cromwell 
og indsættes i Tower. Og her får hun 
latteren tilbage. Percy siger om hendes 
latter: “Hvor kan I le / som i de unge 
Dage?” (cant 161)

Men der er ikke mange, der hører den 
samme frie latter, som Percy hører. Der 
er ikke mange, der ser en anagnorisis i 
hendes latter i Tower.

Ole Palsbo skriver i sin bog Kaj 
Munk fra 1940 om Cant:

Dets største Værdi ligger imidlertid 
i Tekstens Rigdom paa poetisk 
Skønhed, især i Kærlighedsscenerne 
– men det er uden Munksk Morale, 
forsaavidt som det ender med Skurken 
og Idealisten Cromwells Sejr. (Palsbo 
62)

Godt nok giver han lidt senere en 
forklaring på, at Anne er blevet mild og 
stille i slutakten: “Thi her har hun fundet 
Fred i Sindet, Hjertets Is er tøet op” 
(Palsbo 63). Men dette ses kun som et 
resultat af figurens egen indre udvikling, 
ikke som eksempel på en forvandling, 
afstedkommet af noget udefra. 

Så hos ham ser vi ikke nogen 
anagnorisis, og heller ikke nogen 
forklaring på stykkets motto. 

Bo Bojesen Rud er heller ikke 
opmærksom på nogen anagnorisis hos 
Anne. Han mener, at man ikke forstår 
det vege i hendes dødsangst; det gør 
scenen uvirkelig (rud 78). Og han 
fortsætter:

Heri ligger maaske en Aarsag 

til Kaj Munks Utilfredshed med 
dette Arbejde, hans Irritation over 
“Successen”, som han gav Udtryk for 
i et Interview straks efter Premieren. 
Gætter man paa, at han selv under 
Udarbejdelsen har ladet sig overliste 
af Cant, at det er lykkedes hans Vilje 
til “Gennembrud” at skjule sig for ham 
under en eller anden ædlere Maske, 
som han senere, maaske netop under 
Premieren, har gennemskuet, ja, saa 
forstaar man det jo godt, men Dramaet 
bliver ikke mindre værdifuldt for det. 

Denne Svaghed i Skildringen af 
Anne Boleyn springer stærkt i Øjnene 
– men faar ogsaa sin Forklaring – for 
den, der først har set og læst Kaj Munks 
Drama, og derefter har læst Francis 
Hacketts Bog. Man bliver derved 
klar over, at de Replikker, der virker 
uægte: hendes Tale om Spurveflokken 
udenfor Vinduet, hendes Spøgen 
med sin tynde Hals og sit kommende 
Tilnavn: “Anne Hovedløs”, alle sam-
men er historisk rigtige, de er fra 
Hacketts Bog ufordøjet løbet over i 
Kaj Munks. (Rud 78f)

Man kan bemærke sig, at Munk, 
skønt han havde lejlighed til det, ikke 
har knyttet nogen bemærkning til 
disse sider. Men om det skyldtes, at 
det forekom ham for ørkesløst, eller 
det skyldtes, at han var enig med Rud, 
det får vi ikke at vide. Men har vi lidt 
respekt for Munk og hans dramatiske 
evner, skulle vi måske ikke acceptere 
ordet “ufordøjet” sådan uden videre. Og 
gør vi ikke det, må vi til at tænke i andre 
baner end de af Bojesen Rud angivne.

Geo. Hammar: Livsproblemet hos 
Kaj Munk, En studie i tro och tvivel 
ser stykkets nøglereplik i Cranmers 
fortvivlede råb i slutningen af femte akt: 
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Men du, den anden, Himlens Gud, er 
du

da ikke ogsaa til? Og hvis du er det,
hvad tøver du saa efter?
(Hammar 182 og cant 157) 

Her viser sig Kaj Munks tros-
problem, mener Hammar. Han vover, 
som Cranmer, at stille sig tvivlende 
overfor spørgsmålet om Guds eksistens. 
Men Hammar ser ikke sjette akt, 
Towerscenen, som et svar på Cranmers 
fortvivlede råb. Han skriver: 

Något svar på gudsfrågan ger 
emellertid “Cant” inte. Det är endast 
i en enda scen som tron skymtar på 
allvar, och det är i fängelsescenen 
med Anne Boleyn strax före hennes 
avrättning. Anne Boleyn genomgår 
ju i dramat en psykologiskt sett 
ytterst fängslande utveckling från 
en livsglad, förälskad flicka till en i 
kärlek hycklande, maktlysten kvinna, 
för at så sluta sitt livs kretslopp som 
ödmjuk kristen botgörerska. Hon 
kommer fram till den fridens port 
Kaj Munk trots allt kan se i döden; 
hon tror på något bakom den porten. 
Men Anne får ochså giva uttryck åt 
Kaj Munks pessimism med avseende 
på denna världen och dess regenter. 
Tusen år och mer till komma sådanne 
som Cromwell att styra här på jorden. 
(Hammar 182f)

Mottoet synes Hammar ikke at være 
opmærksom på. At perioden skulle være 
en troens tid, forekommer umuligt, når 
Cromwells tid regnes i årtusinder. Og at 
troen skulle kunne være en medspiller 
i tiden som andet end noget, man kan 
bruge i sin “cant”, falder ham heller 
ikke ind. Men det skyldes nok, at han 

slet ikke stiller den slags spørgsmål. For 
det, han vil have opklaret, er ikke, hvad 
Munk vil have os til at forstå med sit 
drama, han ser kun på, hvordan Munk 
gennem sit skuespil giver udtryk for sin 
tvivl og tro. Det er Munks tvivl og tro, 
vi beskæftiger os med – og det gøres 
meget interessant, ingen tvivl om det – 
men om skuespillet eventuelt vil aflokke 
os nogen tro eller tvivl, om det vil 
trænge ind i vor eksistens og berøre vor 
tro og tvivl, og hvordan det vil gøre det, 
det er ikke noget, Hammar tager frem. 

Men det er måske netop det, Munks 
stykke vil med sin anagnorisis: ved at 
vise os en menneskelig forvandling, vil 
det have os til at tro på forvandlingers 
mulighed, og det kommer vi kun til at 
tro på, fordi vi selv har oplevet noget 
tilsvarende.

Sådan forstår vi jo også teatrets skil-
dring af “cant”, fordi vi selv af egen 
smertefulde erfaring kender til det fra 
vor dagligdag. Blot kender vi det som 
regel bedst hos andre, og anerkender 
vi det hos os selv, i det mindste som en 
mulighed, er vi altid tilbøjelige til at se 
på det som noget, vi selv kan komme ud 
af bare ved at tage os lidt sammen. 

Men Munk viser os en “cant”, der 
er helt anderledes altgennemtrængende. 
Og noget af det, hans særlige anagno-
risis-forståelse skal vise os, er, at der må 
en kraft til udefra, om vi skal komme 
fri af vores “cant”. Denne udefra kom-
mende forløsende kraft kan komme 
fra et andet menneskes replik eller den 
kan – som her i Cant – komme fra det 
kristne evangelium. 

Og fordi dette evangelium viser 
sig så stærkt, at det kan trænge 
igennem Annes “cant”, derfor vover 
Munk gennem Goethe-citatet at bruge 
betegnelsen “et troens tidsrum” om 
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Henrik den Ottendes England. 
Men det er altså her, vi har svaret 

på Cranmers anfægtede spørgsmål om, 
hvor den sande Gud, himlens Gud, er 
henne. Det er her, han ikke nøler, men 
virkelig griber ind. 

Men ærlig talt, hvis det er, hvad 
Munk vil os med sit skuespil, så synes 
alle hans anstrengelser forgæves, i hvert 
fald hvad kritikerne angår. For selv 
de, der opfatter Annes latter i fængslet 
som en ægte latter, altså mener, at hun 
virkelig vendte tilbage til sine unge 
dage, ser det som noget, der blot sker 
helt af sig selv. At det skulle være en 
virkning af det tilgivelsesord, hun lige 
har hørt, det falder tilsyneladende ingen 
ind. At denne akt skulle give svar på 
det anfægtede spørgsmål om Guds 
eksistens, som Cranmer fremsiger i 
slutningen af forrige akt, er der, så vidt 
jeg har kunnet se, heller ingen, der har 
set. 

Forståeligt nok, måske. For den 
anagnorisis, som Munk benytter sig af, 
vil jo godt nok være Guds uforståelige 
indgriben, den, hvormed han gør et 
menneske helt, men vil jo samtidig være 
en ganske upåfaldende psykologisk 
hændelse, en hændelse, som vi alle kan 
forstå, men jo kun forstå, fordi også 
vi et eller andet sted i vor bevidsthed 
tror på muligheden af en forandring af 
mennesket; men altså netop “tror på”. 

Til sidst: Hvis Munk således har 
smeltet Aristoteles’ anagnorisis sam-
men med sin kristne forståelse af den 
personlige forvandling til helstøbt 
menneske, så må man vel for det første 
sige, at dette understøtter den tanke 
hos ham, at han som digter er præst og 
som præst digter. Men man må for det 

andet spørge, specielt hvad Cant angår, 
om han ved at antage dette motto fra 
Goethes værk breder den personlige 
anagnorisis ud til en slags samfunds-
anagnorisis. For Goethe taler jo ikke 
om enkeltpersoner, men om tidsaldre 
eller tidsrum. Går det an at slutte fra 
troens virkning i enkeltpersonen til dens 
virkning i samfundet?

Nej, vil jeg svare, men man kan 
slutte den anden vej. Den frigørende 
virkning, som evangeliet havde på 
Anne, kom ikke ud af det rene ingenting. 
Den kom i stand, fordi der i Tyskland 
på den tid var en munk, Martin Luther, 
der havde kæmpet sig frem til en 
frigørelse trods alle de forhindringer, 
der var vokset frem indenfor kirken 
imod en sådan frigørelse. Når Weston i 
fængselsscenen kan forkynde tilgivelsen 
så betingelsesløst, som han gør, uden at 
nævne aflad, der skal betales for, eller 
skærsild, der truer forude, hænger det 
samme med, at Luthers tanker havde 
øvet deres indflydelse også i England. 
Skærsilden, som kongen i sidste akt så 
selvfølgelig “stryger” i den dogmatik, 
han og Cranmer er ved at udarbejde, 
var jo for længst strøget i de fleste 
englænderes sind. Og det var Luther og 
hans arbejde, der havde forårsaget det. 

Det er sandt nok, sådan rent historisk 
set, at reformationen i England fik et 
højst besynderligt forløb. Der var en 
procentdel “cant” blandet op i det, som 
var ganske forfærdelig. Men som i alle 
historiske forløb, især nok de forløb, der 
finder sted i en brydningstid, var der også 
i datidens England midt i alt hykleriet 
ærlige mænd at finde, humanister, der 
blev grebet af Luthers lære, katolikker, 
der så kirkens nød, men kun selv kunne 
udvise fasthed, ikke få kirkens mange 
uskikke fjernet, også mænd og kvinder, 
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der netop stillet overfor døden fik styrke 
til at vokse op til sand menneskelig 
storhed. 

Så også, hvis man tager Goethes 
ord for sig, uden sammenhæng med 
Cant, siger de noget sandt om den tid, 
Munks skuespil handler om. Og selv 
om Munk ikke gør noget stort nummer 
ud af den side af sagen, er det dog ikke 
umuligt, at han tænker denne del af 
virkeligheden med; han lader f. eks. 
kongen famle sig frem til det skældsord, 
han i sin tid i sin polemik med Luther 
gav ham: “Et Faar i Djævlens Bug, der 
gøer fortabt.” (cant 105) Og han giver 
sig også tid til at lade Cranmer spørge 
kongen, hvad de i den dogmatik, de er 
ved at udarbejde i fællesskab, skal gøre 
med skærsilden. Og han sammenfatter 
historieforløbets uopløselige mylder 
af cant og gudsindgriben, når han 
lader kongen i opstemt festrus svare: 
“Naa—e, Skærsild, ja—e. Den stryger 
vi, den stryger vi.” (cant  164) Det er 
cant, det er sagt af en konge, der kun 
er ude på at bruge troens ord i sin egen 
tjeneste, og dog bevirker ordene, når 
de udtales og anbringes i en dogmatik, 
at kirkens tilgivelsesord får en helt 
anderledes kraft ind i sig.

Summa summarum: Det kan meget 
vel tænkes, at Munk ikke vil have 
mottoet forstået som ironi, men som 
direkte, troværdig tale. Ja, ikke blot 
kan det tænkes, det må endda anses for 
sandsynligt. 
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Menneskesynet og de centrale 
livsidealer i Kaj Munks 

dramatik
Af Mogens Pahuus

Indledning
I brev til Ragnhild Bjarke af 26. 
april 1927 (genoptrykt i Bogen om 
Kaj Munk, 1946, s. 125 – 127) giver 
Munk en ultrakort formulering af sin 
livsanskuelse: “Hvert Ord, jeg siger, 
hver Handling jeg beslutter, udspringer 
af et Gemyt” Spørgsmålet er allerførst: 
“… kan jeg selv præge dette Gemyt?” 
(s. 125). Her vælger Munk ja’et: “Jeg 
gør Modstand mod mit Selv, jeg giver 
mit Liv en Rettesnor, jeg kæmper”. Og 
så fortsætter Munk: “Hvilken rettesnor? 
De er 2: 1) Det gælder om at være stærk, 
2) det gælder om at være god. Den 
første er os medfødt, den anden tildøbt. 
Thi vi lever i en Verden, der ikke retter 
sig efter Kristus, dog heller ikke undgår 
at møde ham Gang på Gang” (s. 126). 
Det Jesus stod for var “Kærlighed til 
Menneskene” (“elske hverandre!”). 
“Saa selv om Galningen fra Nazareth tog 
fejl, selv om, saa havde han måske dog 
Ret, dybest set Ret, Livets Ret” (s. 127). 
Selvom Munk straks efter modificerer 
sin noget drastiske bekendelse (“Det, 
jeg har skrevet her, er ikke absolut 
rigtigt, men lige så absolut rigtigt som 
det modsatte. Altsaa et Standpunkt 
værd”) så mener jeg faktisk, at Munk 
her får udtrykt noget, som går igennem 
hele hans værk.

Jeg skal i denne artikel forsøge dels 
at udfolde den livsanskuelse, der her 
udtrykkes, på en mere begrebsmæssig 
måde, dels at vise, at det er denne 
livsanskuelse Munk selv udfolder på 

dramatisk-anskuelig vis gennem hele 
sit dramatiske oeuvre. Jeg mener, at 
denne livsanskuelse er blevet drøftet og 
“gennemlevet” i ungdomsskuespillene 
(fra En Idealist til og med De Udvalgte) 
på en mere interessant og engageret 
måde end i de sene skuespil – efter 
1933. Derfor har jeg i mine tidligere 
artikler om Munk fokuseret på især 
Fra Tidehvervet, I Brændingen, Havet 
og Menneskene. I denne artikel vil jeg 
supplere analysen af ungdomsværkerne 
med en mere indgående undersøgelse 
af skuespillet Kærlighed. Og så vil jeg 
endelige sammenstille dette skuespil 
med de tre største af skuespillene fra 
30’erne og 40’erne, nemlig Han sidder 
ved Smeltediglen, Sejren og Egelykke  – 
for at prøve at vise, dels at livsanskuelsen 
er den samme, dels at der er en i idé-
mæssig henseende kvalitativ forskel 
mellem ungdomsskuespillene og de 
senere skuespil, forstået på den måde, at 
der er en stigende livsanskuelsesmæssig 
uafklarethed i de senere skuespil.

Alment om menneskesyn og 
livsidealer

Fundamentet i en livanskuelse er men-
neskesynet. Der er nogle elementer 
i dette, som de allerfleste deler: Der 
kan for det første skelnes mellem det 
naturgivne i mennesket og det som 
et menneske selv bidrager med eller 
er ophavsmand til. Hvad angår det 
naturgivne vil de fleste – for det andet – 
skelne mellem på den ene side det, som 
mennesker har tilfælles med dyrene, 
nemlig selvopretholdelsestrangen (de 
forskellige behov som mennesket er 
udstyret med) og artsopretholdelses-
trangen (driftsimpulserne), og på den 
anden side det som ligger til grund 
for den mere specifikt menneskelige 
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livsudfoldelse,  og som jeg foreslår at 
kalde trangen til selvvirkeliggørelse 
gennem verdenstilegnelse.  Jeg foreslår 
yderligere, at man opdeler denne trang 
i to: for det første virketrangen eller 
selvudfoldelsestrangen og for det andet 
fællesskabstrangen eller trangen til at 
forbinde sig med tingene og de andre.

Munk opererer ikke explicit med 
disse distinktioner, men jeg mener, 
at de ligger implicit i hans skuespil. 
– Man kan nu sige, at jo stærkere 
virketrangen og fællesskabstrangen gør 
sig gældende i et menneskes liv og jo 
mere et menneske gør en indsats for at 
udfolde og udvikle denne trang, jo mere 
præges dette menneskes tilværelse af 
det mulighedsrige, det tilblivende, det 
skabende, det virkeligt levende. Og jo 
mere virketrangen og fællesskabstrangen 
er trængt til side, er blevet reduceret, 
og jo mindre et menneske forsøger 
at realisere denne form for trang, jo 
mere præges dette menneskes liv af det 
begrænsede, det stagnerende, det døde. 
Man kan altså enten – på virketrangens 
felt – leve ud fra livsmod og da bliver 
livsudfoldelsen præget af styrke og af 
kraftfuld selvudfoldelse, af en stræben 
efter storhed og det ideale. Det er her 
Munk taler om, at “det gælder om at 
være stærk”. Eller man kan leve ud 
fra et reduceret livsmod, altså ud fra 
livsangst, og da bliver livsudfoldelsen 
præget af svaghed, selvbegrænsning, 
svigt og skam.
 
Tilsvarende kan man – på fællesskabs-
trangens område – enten leve ud fra 
livsglæden, og da bliver livsudfoldelsen 
præget af selvhengivelse, af kærlighed 
og godhed. Og det er her Munk taler 
om at “det gælder om at være god”. 

Eller man kan leve ud fra et reduceret 
livsmod, altså ud fra livslede, og 
da bliver livsudfoldelsen præget af 
tomhedsfølelse, meningsløshed, inde-
sluttethed, ondskab og skyld.
 
Hvad enten man går i den ene eller den 
anden retning vil der være tale om en 
blanding af at noget naturgivet sætter 
sig igennem, og at man selv gør noget – 
yder noget, har ansvar for det man gør. 
Her taler Munk nogle gange om at det 
onde skyldes den ondes natur, og nogle 
gange om, at den handlende svigter, og 
da er der naturligvis tale om en ansvarlig 
handlen, om at personen kunne have 
handlet anderledes. Et menneske er 
altså spændt ud mellem to poler, nemlig 
på den ene side det mulighedsrige og 
skabende, og på den anden side det 
begrænsende og nedbrydende. Og 
de samme poler gør sig gældende i 
betingelserne for ens tilværelse, altså i 
verden som sådan: at den rummer både 
det tilblivende og det nedbrydende, altså 
sygdom, ulykke og død. Dermed bliver 
menneskelivets poler det lykkelige og 
gode på den ene side og på den anden 
side det ulykkelige og det onde.

Man kan sammenfatte det her beskrevne 
i de to skemaer øverst næste side.

Menneskesynet og livsidealerne i 
Munks ungdomsskuespil

I den unge Munks dramatik er det 
selvudfoldelsesidealet, storhedsidealet, 
som står i centrum i skuespillene En 
Idealist (med Herodes som helt), Fra 
Tidehvervet (med Lucrets som den 
centrale skikkelse) og I Brændingen 
(med Krater – Georg Brandes – som 
hero). Det skal dog bemærkes, at 
det i En Idealist primært drejer sig 
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om en beundring for det stærke, det 
vedholdende, det målrettede og ikke så 
meget som en idealitet, mens der i de 
to andre skuespil er tale om en hyldest 
til det idealt stræbende menneske. – I 
de andre centrale skuespil i den unge 
Munks produktion er den centrale værdi 
selvhengivelsen eller kærligheden 
(primært i kærlighedens erotisk-
lidenskabelige form). Det er tilfældet 
i Ordet (hvor vi finder ikke bare den 
lidenskabelige kærlighed men også 
kærlighed som godhed i forhold til 
medmennesket og som kærlighed 
til Gud eller tro) og ikke mindst i 
Kærlighed og i Havet og Menneskene 
og i De udvalgte. – Det er klart, at de 

to idealer er så forskellige og i en vis 
udstrækning så modsatte, at der let kan 
optræde en konflikt mellem dem. Denne 
konflikt mellem kaldet og kærligheden 
præger samtlige de nævnte skuespil.

I og med at man på virketrangens om-
råde kan skelne mellem det at handle ud 
fra en stærk virketrang (ud fra livsmod) 
og ud fra en reduceret virketrang (ud 
fra livsangst) og i og med at man på 
tilsvarende måde kan handle ud fra enten 
en stærk fællesskabstrang (livsglæde) 
eller en reduceret fællesskabstrang 
(livslede) kan man enten betone det 
stræbende eller det skæbnemæssige 
(underlagtheden) i disse former for 

Muligheder

Tilblivelse

Skabelse

Det lykkelige

Det gode

Det naturgivne

Behov og drifter

Virketrang

Begrænsninger

Nedbrydning

Tilintetgørelse

Det ulykkelige

Det onde

Fællesskabstrang

Livsglæde

Selvhengivelse

Kærlighed

Godhed

Livsmod

Styrke

Selvudfoldelse

Storhed, idealitet

–

–

Livsangst

Svaghed

Selvbegrænsning

Svigten, skam

Livslede

Tomhedsfølelse/
meningsløshed

Indesluttethed

Ondskab/skyld
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handlen. I det første tilfælde tenderer 
man mod humanisme, som er betoningen 
af det selvstændige menneske, af dette 
at mennesket er et formående væsen, der 
med sin fornuft og vilje kan stræbe mod 
realisering af det store og værdifulde, 
altså udøve et kald. I det andet tilfælde 
tenderer man mod det kristne menne-
skesyn, hvorefter mennesket er et 
afhængigt væsen, afhængigt af magter 
eller kræfter, som man ikke behersker 
og som man heller ikke selv er ophav 
til: Positive og skabende magter som 
kærlighed og godhed (Gud) og negative 
og nedbrydende magter som svigten, 
skyld og ondskab (Satan).
 
Humanismen rummer ofte en over-
betoning af virketrangen og selvud-
foldelsen på fælleskabstrangens eller 
selvhengivelsens bekostning, hvilket 
kan ytre sig som en konflikt mellem 
kaldet og kærligheden. Af samme grund 
har humanismen svært ved at få plads 
til menneskets trang til at takke for 
den rigdom og den mulighedsfylde, 
som tilværelsen rummer og som 
giver tilværelsen karakter af skænket. 
Humanismen har altså et problem med 
helt at forstå det lykkelige og det gode. 
I skuespillet Fra Tidehvervet følger 
Charita sin mand Titus Lucretius, 
da han afsværger Guderne og bliver 
humanist. Men hun kan alligevel ikke 
helt slippe trangen til at takke for det 
velsignelsesrige i tilværelsen, og hun 
lærer da også sine børn at bede og at 
takke.

Tilsvarende rummer kristendommen 
ofte en overbetoning af fællesskabs-
trangen og selvhengivelsen på bekost-
ning af virketrangen eller selvudfoldel-
sestrangen. Kristendommen har dermed 

ikke et problem med at forstå lykken 
og det gode, men har til gengæld et 
problem med at forklare, hvordan 
en god og almægtig Gud kan tillade 
det nedbrydende og ondskaben, ikke 
mindst den nedbrydning og ondskab 
som resulterer i ubærlig og person-
lighedsopløsende lidelse. Denne det 
ondes problem (teodicé-problemet) er 
et centralt problem ikke kun for Munk 
i hans forhold til kristendommen men 
også for en række andre forfatter, for 
hvem kristendommen er betydningsfuld 
– som herhjemme Martin A. Hansen og 
i udlandet Dostojevski.

Man har forsøget at løse teodicé-proble-
met på tre forskellige måder. For det 
første kan man sige, at der er en mening 
i og en mening med lidelsen. Denne har 
mening ved at være enten en velfortjent 
straf for menneskets syndighed eller/og 
en måde, hvorpå Gud kalder mennesket 
til selvbesindelse og omvendelse (lidel-
sen som Guds megafon). Og hvis disse 
to tænkemåder ikke fremtræder som 
plausible, da kan man sige, at meningen 
i lidelsen er uforståelig for os på grund 
af vor mangelfuldhed og endelighed, 
altså at Guds veje er uransagelige. 
Denne “løsning” af problemet finder 
man i Munks to helt tidlige skuespil (fra 
gymnasietiden) Pilatus og Samson.

Man kan for det andet hæfte sig ved 
det forhold, at lidelsen i hvert fald 
undertiden rammer i flæng, samtidig 
med at den kan være ikke opdragende 
men fuldstændig nedbrydende. Her 
bliver da den logiske konklusion, at 
Gud – hvis han er almægtig og i den 
forstand ansvarlig for denne lidelse – 
er både uretfærdig og grusom. Nu kan 
man videre forsøge sig med at sige, at 
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det kun er for os – for vor begrænsede 
menneskelige opfattelse – at Gud må 
siges at være uretfærdig og grusom, og 
at vi ikke kan tillade os at dømme ham 
med vore begrænsede opfattelsesmåder 
(og det gør Munk især i sine sene 
skuespil og i artikler og prædikener)
men det er nok mere nærliggende enten 
at gøre oprør mod eller protestere mod 
en sådan Gud eller at konkludere, at 
teismens opfattelse af Gud ikke holder 
stik. Og det gør Munk frem for alt i 
skuespillet Kærlighed.

Endelig kan man holde sig til Jesus 
og konstatere, at der hos ham aldrig er 
tale om grusomhed og derfor definere 
kristendommen som tanken om at Gud 
er kærlighed, at det centrale i kristen-
dommen er dette at elske hinanden. 
Det gør Munk der hvor han definerer 
kristendommen som “ærbødighed for 

Kristus”. Det er denne løsning, som især 
præger den unge Munks dramatik. Den 
står helt centralt i Kærlighed, Ordet, 
Havet og menneskene og De udvalgte.

Hvis man som Munk samtidig mener, 
at humanismen har ret i sin høje værd-
sættelse af selvudfoldelsestrangen den 
kraftfulde udfoldelse og udvikling af 
menneskets evner, kræfter og anlæg 
(ikke mindst af dets vilje og fornuft), 
da kan man formulere idealet om “det 
tredje rige” (Ibsens udtryk i Keiser 
og galilæer), som er en syntese af 
humanisme og kristendom. Dette 
synteseforsøg finder man frem for alt 
udfoldet i skuespillet I Brændingen.

Det her beskrevne kan sammenfattes i 
nedenstående opstilling:

Humanisme

Selvstændighed

Fornuft og vilje

Ensidig selvudfoldelse

Lykkens problem

Kristendom

Afhængighed

Gud og Satan

Ensidig selvhengivelse

Ulykkens og det ondes problem

Guds straf

Guds megafon

Guds uransagelige veje

Gud er grusom og uretfærdig

Gud er hævet over moralbegreber

Oprør mod Gud

Jesus = kærlighed

Jesus forvandler Gud



32

Kærlighed
Skuespillet Kærlighed er – sammen med 
Ordet – et af Munks mest vellykkede og 
betagende skuespil. Stykket handler om 
en ung præst, Ejnar Kargo, der primært 
har valgt teologistudiet for at kunne 
få tid og penge til at kunne hellige sig 
videnskabeligt arbejde (en disputats 
med et emne om arabiske sprog). Men 
præstegerningen forvandler ham: Han 
bliver grebet af de jævne menneskers 
liv og lidelser, han møder i sognet, og 
kommer efterhånden til at bruge al sin 
tid og alle sine kræfter på at hjælpe og 
opmuntre og trøste dem. Han kan ikke 
selv tro på kristendommen sådan som 
den almindeligvis opfattes (at der er en 
kærlig Gud, der fører alt til det bedste – 
og på opstandelsen). Men han er grebet 
af Jesus og kærlighedstanken. Han lærer 
sine sognebørn, at Guds bud i en sum 
er at elske hinanden. Samtidig forstår 
han, at skal disse jævne mennesker få 
kræfter til at leve livet og udholde nød 
og lidelse, da må de også tro på Gud 
som forsyn og på opstandelsen, så han 
prædiker modsat hvad han selv tror på. 
Men dette bedrag mod menigheden 
er ikke det eneste bedrag pastor Ejnar 
Kargo gør sig skyldig i. Han har 
forelsket sig i og er kommet til at elske 
sognerådsformandens kone, Ingeborg, 
og hun er også kommer til at elske ham, 
og det vil sige, at han også bedrager sin 
bedste ven, sognerådsformanden Anton 
Thomsen. Når han har ladet det komme 
så vidt, skyldes det, at han oplever, at 
denne kærlighed udgør livets lykke, 
og at denne gengældte kærlighed til 
Ingeborg giver ham kræfter til at hjælpe 
og støtte de andre på den krævende 
måde han gør det.

Stykkets handling indledes med at 
præsten ved et møde om høfdebyggeri 
for at forhindre oversvømmelser, kom-
mer i konflikt med lederen af indre 
mission i sognet, Peter Andersen. 
Denne vil tvinge sin datter Rebekka 
til at gifte sig med en mand, der kan 
gavne Peter Andersen, men præsten vil 
hjælpe Rebekka til at få den hun holder 
af. Det får Peter Andersen til at klage til 
provst og biskop over præstens forhold 
til sognerådsformandens kone. Præsten 
får nu besøg af provst Haderslev og 
biskop Gævø, og her erfarer de ikke 
blot, at han elsker Ingeborg, men 
også, at han har mistet troen på Gud 
(men bestemt ikke “troen på” Jesus). 
På trods af provstens fordømmelse af 
Kargo vil biskoppen forhindre hans 
afskedigelse ved at give ham et halvt 
års ferie i udlandet, og han får oven i 
købet en måneds betænkningstid, da 
han indvender at han ikke kan forlade 
sine sognebørn. Biskoppen har set, at 
præsten er en dødsmærket mand (som 
lider af tuberkulose). Da præsten en lille 
måneds tid senere erfarer – i en samtale 
med Ingebog – at hun nu venter et barn 
mere med sin mand synes han ikke at 
han kan udholde at forblive i sognet, og 
beslutter derfor at følge biskoppens råd 
og søge ferie, men straks efter får han 
meddelelse om, at syv fiskere ikke er 
vendt tilbage fra deres fiskeri og da vil 
han alligevel ikke forlade de mennesker, 
der nu mere end nogensinde har brug 
for hans støtte. Men Indre Missions 
agitation mod ham medfører, at en hel 
del af hans sognebørn tager afstand fra 
ham. Endog en af hans stærkeste støtter, 
Andreas, svigter ham, da han ikke med 
sin bøn kan forhindre, at Andreas’ søn 
dør af meningitis. Da han selv forstår, 
at han snart skal dø, bliver det ham 
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magtpåliggende at få fortalt Anton, 
at han har bedraget ham. I sidste akt 
ligger han for døden. Han håber på at 
Anton vil kunne forstå og tilgive ham, 
og Anton kommer da også og tilbyder 
at lade sig skille fra Ingeborg for at 
præsten og Ingeborg kan få hinanden. 
Det afslår præsten, men han glæder sig 
over, at Ingeborg må være den sidste tid 
hos ham.

I et brev i Bergens Morgenavis 9. no-
vember 1940 i anledning af Kærligheds 
opførelse på Den Nationale Scene i 
Bergen (“Nøglen til Kærlighed”) skriver 
Kaj Munk, at “Med Kærlighed har jeg 
hele Tiden tænkt på Præstens Forhold til 
Sognebørnene, Menigheden” (s. 210). 
Her mener jeg man må sige – med en 
herostratisk berømt kommentator til 
Goethes selvbiografi: “hier irrt sich 
Munk”. Jeg mener, at det er tydeligt, at 
ordet kærlighed i stykkes titel går både 
på menneskekærligheden (filadelfia) 
(her kærligheden til de mennesker, 
præsten kender og omgås, altså 
sognebørnene) og på den lidenskabelige 
kærlighed mellem præsten og Inge-
borg. Skuespillet opstiller ikke blot 
menneskekærligheden som en central 
værdi men også den lidenskabelige 
kærlighed. Det mener jeg egentlig 
også fremgår af en anden formulering 
i “Nøglen til Kærlighed”: “At komme i 
Forbindelse med Jesus er at opleve selve 
Livet og fra en uafklaret Tro i Hjærtet at 
blive sat i Stand til at modtage enhver 
Form for verdslig Kærlighed, den 
mildeste og den stren-geste, og til at yde 
den om så det er Ære og Liv” (s. 211).

Fælles for alle former for kærlighed 
er, at man her er optaget af den andens 
ve og vel, at man ikke søger sit eget 

(Paulus) men er optaget af den anden og 
dennes livsmuligheder på en mere eller 
mindre selvforglemmende måde. I den 
lidenskabelige kærlighed er man optaget 
af at medvirke til, at den anden udfolder 
sig frit og som sig selv. I den aktive 
medfølelse er man optaget af at bidrage 
til, at den anden ikke lider, har det svært 
etc. Det er denne selvforglemmende 
optagethed af den andens ve og vel, 
som gør, at det er naturligt at bruge det 
samme begreb, nemlig kærlighed, holde 
af, elske.

Men samtidig er der naturligvis for-
skelle. I den lidenskabelige kærlighed 
er man optaget af den andens selv. Man 
holder af den anden, ikke fordi den 
anden har de og de egenskaber. Der går 
nemlig ikke skår i ens kærlighed, fordi 
man opdager, at den anden rummer 
mangler, ufuldkommenheder, at den 
anden svigter. Ens følelse retter sig 
mod den anden i dennes væsen, natur, 
væremåde. Derfor er kærligheden ube-
tinget. I den aktive medfølelse er det 
den anden som lidende man forholder 
sig til – en side hos den anden og i den 
andens situation. Derfor kan man også 
undertiden have en tilbøjelighed til at 
undgå at blive genstand for medfølelse. 
Man kan nemlig i denne føle sig overset 
som person.  Samtidig gælder det, at 
man i den lidenskabelige hengivelse 
til en anden finder livsopfyldelse og 
selvvirkeliggørelse. Man møder i kær-
ligheden til den anden en form for 
livet selv hos den anden, som vækker 
og aktiverer det virkeligt levende i 
en selv, og det betyder, at man i den 
selvforglemmende optagethed af den 
anden bliver frigjort til at kunne være 
sig selv – finder sig selv og bliver 
virksom ud fra det inderste i sig selv, 
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og det er livets lykke. Det gør man ikke 
nødvendigvis eller i hvert fald kun i en 
vis udstrækning i den aktive medleven 
og medfølelse med andre. 

Når pastor Kargo derfor beskriver 
kærligheden på denne måde: “Den ægte 
Kærlighed er almægtig. Der findes intet 
Offer, den ikke gerne bringer, ingen 
Lov, den ikke gerne lyder, intet Hensyn 
den ikke gerne sprænger. Ingen Lænker 
kan holde den. Men den kan holde alle 
Lænker. Derfor er den almægtig” (s. 81-
2), så gælder det først og fremmest den 
lidenskabelige kærlighed. Og når han så 
tilføjer: “Og Livets eneste Lykke er at 
opleve den”, så har det udsagn i endnu 
højere grad primært gyldighed for den 
lidenskabelige kærlighed.

Når det gælder spørgsmålet om, hvor 
meget denne kærlighedstanke har 
med kristendommen at gøre, da er 
det selvfølgelig oplagt, at netop den 
aktive medfølelse, barmhjertigheden er 
selve kernen i Jesu etiske forkyndelse. 
Spørgsmålet er imidlertid, om også 
den lidenskabelige kærlighed har en 
religiøs dimension. Jeg mener, at det er 
Munks opfattelse, og jeg mener da også 
selv, at der et grundlag for at hævde 
dette. – At det er Munks opfattelse, at 
den lidenskabelige kærlighed har med 
det religiøse at gøre fremgår af, hvad 
Kargo siger til Ingeborg lige før han 
dør: “Jeg beder og besværger dig ved 
disse sidste Slag, mit Hjerte slår, aldrig 
at glemme, at den Maaneskinstime på 
Klitten, da jeg greb din Haand, og du 
vendte dig bort, og jeg holdt fast, til du 
vendte dig atter og gav mig den anden 
også, da – ja da, oplevede vi Gud” (s. 
118). At det stadig er Munks opfattelse 
i 1940 fremgår af, hvad han skriver i 

“Nøglen til Kærlighed”: “Kristus, ikke 
Dogmatikken, men Kristus, skulde lyse 
ud af Stykket som den, der giver men 
også kræver fuld, hel Kærlighed”. 

Jeg mener  som sagt også selv, at kær-
lighed som fænomen rummer nogle 
elementer, som må tolkes med  begreber, 
der traditionelt tilhører den religiøse 
sprogbrug:  Det mest centrale kendetegn 
ved den lidenskabelige kærlighed er at 
man i den elsker den anden selv, elsker 
den anden ubetinget. Ens kærlighed 
retter sig ikke mod bestemte egenskaber 
hos den anden, men mod den anden selv 
og afhænger derfor ikke af evt. mangler 
og begrænsninger hos den anden, 
hvilket netop vil sige, at kærligheden 
er ubetinget. For det andet er der kun 
tale om kærlighed hvis man er til stede i 
forholdet til den anden ud fra det inderste 
i sig selv og med hele sig selv. For det 
tredje er det en almindelig erfaring 
at tiden for den elskende mister sin 
opstykkethed i fortid, nutidig og fremtid 
og antager karakter af et stående nu, altså 
evighed, ligesom rummet også mister 
sin opdelthed i nært og fjernt, i afstande 
og bliver en enhedsmæssig uendelighed 
– med dybde og vidde. Endelig kan 
man sige, at kærligheden jo ikke er de 
elskendes indsats og fortjeneste, men er 
præget af umiddelbarhed, spontanitet og 
det betyder, at den er en gave, noget man 
får skænket ligesom det også gælder, at 
man ikke elsker det hos den anden, som 
denne kontrollerer og selv er skaber af, 
men netop det spontane – livet selv – i 
den anden. Alle disse træk peger på den 
religiøse dimension.

På den anden side gælder det samtidig 
om den elskende, at denne må være til 
stede med sin holdning og samle sig og 



35

på den måde være i kærlighedsforholdet 
som “en samlet styrke” (Løgstrup), lige-
som det også gælder, at elskede elskes 
ikke blot som rummende livet selv 
men elskes som en unik og uerstattelig 
person, hvor det unikke og uerstattelige 
hidrører fra det den elskende har ydet 
i forhold til livet selv i sig selv – ved 
at have identificeret sig med noget – 
og nedtonet noget andet. Dette er den 
humanistiske dimension i kærligheden 
for så vidt som vi her møder den sig selv 
formende og skabende person. Men det 
afgørende i denne sammenhæng er, at 
der altså er en i ordets videste betydning 
religiøs dimension i den lidenskabelige 
kærlighed – og det er der også for Munk.

Jeg mener ikke, at Richardt Riis har ret i 
at tolke Munks opfattelse af den kærlig-
hed der er tale om i forholdet mellem 
Ejnar og Ingeborg som en romantisk 
kærlighed, “at den store følelsesfylde ved 
et elskovsmøde legitimerer dette møde” 
(s. 38). “At tro på elskov…” – – “det 
er i et kærlighedsmøde at lade sig gribe 
så ganske og aldeles af kærligheden, 
at alt andet bliver ligegyldigt. Det er 
at lade de store følelser gennembæve 
sig, så at man hverken ved ud eller 
ind” (s. 38). Jeg mener ikke, at det 
utvetydigt er denne form for kærlighed 
der er tale om i digtet af Niels Møller, 
Annabella, som læses op i dødsscenen 
ifølge Munks 1935-manuskript (og 
faktisk også blev læst op i de første 
opførelser af skuespillet, men som 
er slettet i Mindeudgaven). Og jeg 
mener slet ikke, at der er tale om en 
sådan kærlighed i den roman af Jakob 
Knudsen, Inger, der ligger bag ved 
dette stykke. (Herom senere). Endelig 
– og som det afgørende – synes jeg det 
tydeligt fremgår af stykkets replikker, 

at det er inderligheden, hengivenheden 
der er det centrale i forholdet mellem 
Ejnar og Ingeborg, og det er ikke store 
følelser, som bevirker, at man hverken 
ved ud eller ind.

Kærligheden sættes af pastor Kargo – 
og af Munk med ham – over andre ele-
menter i kristendommen. Det fremgår jo 
også af brevet til Ragnhild Bjarke. Og 
det fremgår her i stykket af samtalen 
mellem Kargo, provsten og biskoppen: 
“Størst af alt er kærligheden” (Paulus). 
Det betyder, at kærligheden retfærdig-
gør for det første bedraget over for 
Anton. Da Kargo har fortalt Anton om 
sit og Inges forhold, håber han, at Anton 
kan forstå og tilgive. Og det kan Anton 
også – efter et stykke tid. For det andet 
retfærdiggør kærligheden bedraget over 
for såvel Ingeborg som menigheden: 
dette at præsten styrker dem i en tro på 
Gud, som han ikke deler – den stærke 
gudstro, som Ingeborg finder hos ham. 
Rebekka siger s. 102: “Ved du hvad? 
Sommetider tænker a, om du også alle-
tide tror så godt, som du siger”. Da 
præsten svarer: “Du tror da ikke, din 
præst går og lyver for Jer?” præciserer 
Rebekka: “Nej, ikke sådan, Men når En 
er så god i sin hjerte, kan En ikke altid få 
sig til at sige Sanden”. Det vil nok sige, 
at Rebekka i givet fald kan tilgive ham 
for “ikke at sige Sanden”, og det er nok 
sådan, Kargo også selv tænker om det 
forhold, at det kunne blive klart for både 
Ingeborg og menigheden, at han ikke 
ejer den stærke gudstro, de tillægger 
ham. 

I “Nøgle til Kærlighed” siger Munk: 
“den kristne Tro er løftet op over alle 
ængstelige moralkrav om Skikkelighed”. 
Det fremgår dog ikke, om han hermed 
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kun mener bedraget over for Anton og 
forargelsen af menigheden, men det 
er nok sandsynligt. Men det fremgår i 
alle fald, at Munk har respekt både for 
hans afstandtagen fra den traditionelle 
kristendom og for hans utraditionelle 
tro: “Pastor Kargo er sand, dvs. tro mod 
både sin Tanke og sit Hjærte”.

Til slut skal der gives en kort kommentar 
til spørgsmålet om, hvorvidt forholdet 
mellem Ejnar og Ingeborg er seksuelt 
fuldbyrdet. Jeg skal her henvise til 
Richardt Riis glimrende klarlægning 
af spørgsmålet, hvorefter Munk på 
forskellige tidspunkter har indtaget 
begge standpunkter. Jeg skal her nøjes 
med at rette min egen påstand (i Optik s. 
58) om, at “I andre udgaver af skuespillet 
end det i Mindeudgaven optrykte opfat-
tes forholdet mellem Ejnar og Ingeborg 
som seksuelt fuldbyrdet” (nr. 49 s. 
24). Det er – som påvist af Riis – ikke 
korrekt.  Jeg havde misopfattet nogle 
(korrekte) oplysninger om, at Munk på 
forskellige tidspunkter havde forskellige 
opfattelser af, hvorvidt forholdet burde 
have været fuldbyrdet seksuelt.

Til allersidst skal jeg kommentere 
Ejnars allersidste ord: “Se nu smiler 
han ogsaa (ligesom Ingeborg smiler 
til Ejnar), han derhenne på korset. Dit 
Smil og hans Smil – det er Lys over Lys 
– en Glans omkring mig – der klares 
en Gaade for mig – taler han ikke, den 
Døde dernede, hvad var det han sagde? 
Han talte til mig: han sagde, han sagde: 
‘Om du tror på mig eller ikke, lad fare, 
jeg tror på dig’” (s. 119). Det centrale i 
dette må dog være, at Ejnar selv føler, 
at han bliver godtaget. Om han selv 
forstår denne forvisning som udtryk for 
en guddommelig åbenbarelse, og altså 

kommer til tro, eller om han selv forstår 
det som en slags feberfantasi er mere 
uklart. Og dette sidste mener jeg ikke er 
altafgørende. Det centrale må være, at 
Ejnar – og vi med ham – her føler sig (os) 
fuldt overbevist om, at det han har gjort 
i forhold til både menigheden, Ingeborg 
og Anton er godt og gyldigt. Det er også 
sådan jeg tolker Munks udsagn i “Nøgle 
til Kærlighed”: “Nøglen til Forstaaelsen 
af Stykket er efter min Mening Kristi 
ord til den døende Præst: ‘Om du tror 
på mig eller ikke, lad fare, jeg tror på 
dig’”. (Richardt Riis har en anden mulig 
tolkning af disse Ejnars sidste ord).

Mellemspil:
Inspirationen fra Jakob Knudsen

Der er ingen tvivl om, at Munk i 
dette skuespil er inspireret af Jakob 
Knudsen. Den måde Kargo definerer det 
at elske på, nemlig som det “At eje æ 
Solskin i sig” (Rebekkas replik, s. 81) 
er inspireret af Jakob Knudsens roman 
Inger, hvor hovedpersonen Ditlevs far 
“havde sagt, at det eneste sikre tegn, 
man havde på, om man var som man 
skulle være, var dette: om man befandt 
sig ligesom i Guds solskin, om man 
havde det lyst i sjælen” (s. 18). – Inger 
handler om en kærlighed mellem to 
– Ditlev og Inger – som kræver, at de 
to sætter sig ud over ægteskabet, som 
den ene af dem har indgået.  I romanen 
hævdes kærlighedens forret, men samti-
dig gøres der opmærksom på, at der 
altså også er noget andet, nemlig lov 
og moral og ære og skam. Som udtrykt 
af Ditlevs far, pastor Nissen: “Aa, jeg 
har opdraget dig for meget inde fra, 
kunne man gerne sige. Jeg har ladet 
dig bedømme alting efter, om du var i 
overensstemmelse med Guds solskin i 
dit eget inderste. Og det er godt nok, og 
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det er det vigtigste, men det er ikke det 
hele. – Der er også noget, der hedder lov 
og moral og ære og skam, – og hvis et 
menneske fra barndommen af ikke har 
hørt nok om dét, eller senere erfaret nok 
derom, så kan Guds solskin i og for sig 
ikke lære ham det” (s. 159). Man ser 
her en forskel i forhold til Munk, som 
netop i “Nøgle til Kærlighed” taler om, 
at man i givet fald må ofre “ære og liv” 
for kærligheden.

Også distinktionen mellem sandhed 
og skønhed som pastor Kargo opererer 
med i samtalen med provsten og 
biskoppen er inspireret af en tilsvarende 
distinktion hos Jakob Knudsen. Kargo 
siger; “Om Kristus fejled eller fandt 
Sandheden, ved jeg ikke. At han fandt 
Skønheden, det ved jeg. Dejligt at leve 
i Kristendommen er den end Bedrag!” 
Og senere: “– nej, nej, nej, jeg kan 
hverken tro på en almægtig Kærlighed 
eller et Gensyn efter Døden. Nej, jeg 
kan ikke. Det er mig lige så skønt som 
umuligt, jeg kan ikke” (s. 95). – Jakob 
Knudsen skelner mellem sandhed og 
skønhed i  sin bog Livsfilofi, hvor han 
skelner mellem det stemningsmæssige 
i naturoplevelsen, der ikke har bestand, 
og derfor ikke rumer sandhed, og på den 
anden side den sandhed, der er knyttet til 
det personlige og mellemmenneskelige. 
Den samme skelnen ligger bag ved 
romanen Rodfæstet.

Jeg mener også, det er sandsynligt at 
Munk er blevet inspireret af Knudsen 
til sin tanke om, at Ejnar Kargos kraft 
til godhed kommer af kærligheden 
mellem Inger og ham. I sit essay 
om Feilberg skriver Jakob Knudsen, 
at “jeg kender et ligeløb, som er 
netop sjælelig krafttilførsel (modsat 

Feilberg, der mente, at ligeløbet ikke 
rummer modtagelse af kraft men kun 
kraftforbrug): det hjertelige ligeløb, 
som finder sted mellem mennesker, der 
står hinanden inderlig nær” (Livsfilosofi: 
50). Sammenlign med hvad Ejnar siger 
om forholdet til Inger: “Faar jeg blot 
vekslet et Blik med hende, blot hver 
fjortende Dag, har jeg Kræfter til alt” 
(s. 98).

Jeg skal herefter gå over til en kort 
behandling af de tre centrale skuespil 
i 30’erne og 40’erne. Det vil vise sig, 
at kernen i samtlige disse skuespil 
er forholdet mellem de to centrale 
livsidealer: selvudfoldelsesidealet, som 
ofte har karakter af et kald, og selvhen-
givelsesidealet, kærlighedstanken. 

Han sidder ved Smeltediglen
På den ene side har vi kaldet, forstået 
som et mål – en værdi – man stræber efter 
og kæmper for. Kaldet repræsenteres 
her dels af prof. Mensch, der – som 
videnskabsmand – stræber mod og 
kæmper for sandheden. Dernæst er der 
Hitler og hans bevægelse, der kæmper 
for folkets ære og dådrige udfoldelse. 
For Mensch hænger disse to former 
for kald sammen. Det er Hitler og hans 
bevægelse, som har genrejst folket 
efter den første verdenskrig – genrejst 
fra “Selvopgivelse”, giver det “Mod til 
ny Daad”. Derfor er det også sådan, at 
Mensch , da han gør sin opdagelse, føler, 
at det er “Fædrelandet, vi kan takke 
for Fremdragelsen af dette ophøjede 
Kunstværk” (s. 15). 

Nu viser det sig efterhånden, at der 
må skelnes mellem Hitler selv (og 
bevægelsens idé) på den ene side og 
Hitlers medhjælpere på den anden side. 
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Professor Dorn er en Hitler-tilhænger, 
som når frem til et af de øverste embeder, 
bliver kultusminister, men som er 
indskrænket og som ser bevægelsen i sit 
eget spejlbillede. For hvem bevægelsen 
kun bliver  en dyrkelse af den fysiske 
kraftudfoldelse (“dyrkelse  af Odin og 
de andre Vikingekanutter” med Beugels 
ord). Når Dorn siger om jøderne, at “alle 
ulykker stammer fra dem: Mændenes 
Pengefebrilskhed, kvindernes Lider-
liggørelse, Hjemmes opløsning” (s. 
36) klinger det hult, for Dorn har 
forsøgt at forføre fr. Schmidt (mens 
han var gift). Her ser man, hvordan 
bevægelsen misbruges til selviske 
formål. – Men bevægelsen skæmmes 
ikke kun af tilhængernes selviskhed og 
indskrænkethed. Den står også i fare 
for at komme til at dyrke sig selv. Som 
Beugel siger: “Kernen i vor Kamp, om 
Kristus var Arier eller ikke, er jo denne: 
Skal Tyskland til Gud have Sandheden 
eller sig selv” (s. 38).

Også for Beugel handler det især om 
tilhængerne. Beugel ærer føreren. Han 
siger om ham: “Jeg regner ham for så 
nær ved at være en Gud som det er 
muligt, når han dog blot er et Menneske” 
(s. 37). Det gælder om at han får de rette 
hjælpere. Han opfatter Dorns teori om 
at Jesus var arier som en forfalskning. 
Derfor vil han have Mensch til at stille 
op som kultusminister i stedet for Dorn. 
– I Mensch’s samtale med føreren 
bliver det nu klart, at for føreren går 
folket forud for sandheden. Og heri 
giver Mensch ham jo faktisk ret. Om 
nødvendigt må sandheden ofres. Derfor 
knuser Mensch billedet af Jesus.

Over for kaldet står kærligheden. 
Kærligheden både i dens erotisk-liden-

skabelige form og i mere omfattende 
forstand som menneskelighed. Efter at 
Mensch i slutscenen har bragt sit folk 
det offer der består i at undertrykke 
sandheden vælger han Sara Levin som 
sin hustru – idet han – som han siger 
– “skylder da også Menneskeheden en 
Gestus”. – Men det står fast, at begge dele 
– både det kald, der er knyttet til folkets 
ære og kærligheden er ligeberettigede 
værdier. Og derfor udtaler Mensch 
da også i skuespillets sidste replik 
håbet om en forening mellem de to 
værdier: “Du skal føde mig en Søn i 
min Alderdom, Sara, han skal blive en 
god Tysker (= fædrelandskærlighed) og 
et sandt Menneske” (= kærlighedens 
ide) (s.54). Her bruges sandhed jo i en 
anden betydning end videnskabelig 
sandhed, nemlig som en egenskab ved 
mennesker.  Også for biskop Beugel er 
de to centrale værdier folket og dets ære 
(samt føreren) på den ene side og med-
menneskeligheden på den anden side.

Kærlighedstanken forstås i dette skue-
spil meget bredt. Det er ikke den kristne 
kærlighedstanke. Mensch – stykkets 
helt – er ateist. Nok gør billedet af Jesus 
et stort indtryk på ham, og det er også 
rigtigt, at han til slut siger om dette 
billede: “Voldsomt lever i mit Hjerte 
det, jeg knuste mod Gulvets Sten” (s. 
54), men det er Jesu etiske forkyndelse 
han her tænker på. I en vis forstand er 
stykkets titel misvisende. Det drejer sig 
ikke om at blive kristen. Jesus’ tale om at 
give kejseren hvad kejserens er og Gud 
hvad Guds er bliver faktisk i stykket 
erstattet af: “Giv folket og føreren hvad 
folkets og førerens er – og giv menne-
skeheden hvad menneskehedens er”.
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Sejren
Også i Sejren handler det om kaldet 
contra kærligheden. Helten for hvem 
kaldet er det højeste, er den italienske 
kansler Aleksi. Kaldet består her i 
kampen for at bringe fædrelandet og ikke 
mindst de fattige i Italien på fode – at 
forbedre livsvilkårene for menigmand. 
Det store spørgsmål i stykket er, om 
denne kamp for de humanistiske mål 
er forenelig med at krigen tages i brug 
som middel. I mange år har Aleksi totalt 
afvist krigen, men gradvist i løbet af de 
første tre akter bliver han overbevist om, 
at krigen er det rette middel. Allerede i 
første akt får legen med børnene ham til 
at forstå, at mennesker ikke ønsker en 
tilværelse som kun rummer medgang 
og lykke. Børnene bryder sig ikke om at 
blive ved med at lege julemand. De vil 
lege, at faderen er en trold. Vi kan altså 
ikke acceptere et liv, som ikke rummer 
kamp – mod noget og for noget. Aleksi 
forstår også, at han – og ungdomsvennen 
Devetti – begge er blevet for magelige og 
for tykke af den megen idyl. Vellevned 
fører til dådløshed og æreløshed. Men 
det er dog først og fremmest helt 
reelle vanskeligheder, der gør krigen 
acceptabel for Aleksi. Ikke mindst 
dette at finansdirektøren har svindlet 
milliarder væk i bestræbelserne på at 
erhverve sig oliekilder i Abessinien. Og 
at der (på et senere tidspunkt) indtræffer 
et jordskælv som også kræver nye 
store udgifter af regeringen. Det gør 
det acceptabelt for Aleksi at erobre 
Etiopien, også fordi landets rigdomme 
ligger uudnyttet hen.

Men han kan dog først beslutte sig for 
krigen, da en række tegn peger i retning 
af, at det er skæbnens vilje: at globussen 
falder ned og at det netop er Etiopien, 

der bliver ødelagt ved dette fald.

Det er vigtigt at betone, at krigen kun 
accepteres som middel i en kamp 
der gælder noget stort og værdifuldt. 
Fra start til slut gælder det for Aleksi 
om fædrelandet. Ligesom det gør det 
for vennen Devetti. Aleksi skelner 
selv skarpt mellem de mænd, for 
hvem kampen kun gælder deres egen 
ærgerrighed og på den anden side 
netop Devetti, thi han er med i en 
sammensværgelse mod Aleksis “for 
Fædrelandets skyld” (s. 249). Jf. også at 
Aleksi på et tidspunkt udbryder “Mit Liv 
for mit Folk, til jeg falder” (s. 254). Der 
kommer et tidspunkt helt mod slutningen 
hvor Aleksi bliver noget overspændt når 
han om sig selv siger: “Frelseren er jeg, 
Roms Ægtefælle, Guden Augustus, hvis 
Styrke er Ret, hvis Vilje er Lov” (s. 299) 
– men det er i denne selvovervurdering 
stadig Rom (fædrelandet), det gælder. 
Der kommer dog også et element af 
personlig hævntrang ind i billedet, da 
Aleksis ældste søn kommer tilbage fra 
krigen i Etiopien og er blevet kastreret.

Over for kaldet står kærligheden. Først 
og fremmest i form af kærligheden 
mellem Aleksis og Angelica. Angelica 
er for Aleksi en kraftkilde, og Angelicas 
kærlighed til Aleksi ligger da også i 
dette, at hun kan give Aleksi denne 
kraft. Samtidig er Angelica kristen og da 
hun ikke kan acceptere at Aleksi vælger 
krigen forlader hun ham. 

På denne måde kan man sige, at 
stykket lægger op til en forståelse af to 
modsætninger – for det første striden 
mellem kaldet og kærligheden og for 
det andet striden mellem skæbnen på 
den ene side og Guds vilje på den anden 
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side – altså den jordiske nødvendighed 
over for den himmelske lov (sml. 
Angelica s. 299: “da frelste din Skæbne 
dig. Nu sker Guds Vilje”). Sml. også 
Aleksis selv, der s. 268 skelner mellem 
sig selv og skæbnen: “Hvem sejrer da? 
den eller jeg?”.

Aleksi ofrer kærligheden til Angelica. 
Og han ofrer sin søns kærlighed (hans 
søn vil ikke kæmpe som officer og 
derfor begår han selvmord). I døden får 
han ret. Angelica siger om ham: “Og 
sig dem mit Afskedsord, at deres Fader 
– der var ingen større på Jorden” (s. 
300) – og Angelica følger ham jo også 
i døden.

Blot står Guds vilje over det jordiske 
– sml. Munkens ord til sidst: “Hver 
Menneskets Stræben er skambidt af 
Synden; og dog er det helligt at hige; 
vandres bør der, skønt alle Jordens 
Veje ender blindt. Kun gennem Dødens 
bitre lutring når Sjælene frem til den – 
Barmhjertighed, der skænker de Vild-
farne Hvilen og Sejr til de Slagne” (s. 
300).

Egelykke
Også i Egelykke er hovedmodsætningen 
dåden over for kærligheden. Men her 
er der flere former for begge størrelser 
og modsætningerne skifter. Den unge 
Grundtvig kommer til Egelykke med 
en livsholdning, hvorefter det dre-
jer sig om at styre sig selv og sin 
skæbne med fornuft og vilje. Denne 
selvdisciplinerende målrettethed kom-
mer nu i konflikt med den erotiske 
kærlighed, han kommer til at føle for 
Konstance Leth. Da kærligheden sejrer 
i Grundtvigs sind bliver han afvist af 
Konstance men senere giver hun efter 

for sine følelser og da bliver hun afvist 
af Grundtvig som på dette tidspunkt er 
kommet frem til, at det drejer sig om 
at vække “helteånden fra hedenold”, 
“vor nordiske strenghed og kraft”. 
For Grundtvig står den nationale dåd 
her i modsætning til både den erotiske 
kærlighed og til kristendomen (“den 
østerlandske sødladenhed”). Men lidt 
senere viser det sig for Grundtvig, at 
kristendommen bliver det centrale, 
dog denne gang i en transformeret 
udgave, hvor det hverken drejer sig om 
“viljens nej til synden” (rationalismens 
udgave) eller noget sødladent, men om 
forvandling fra sønderknuselse (afmagt) 
til opstandelse. “Kun over Langfredag 
går vejen til Påskemorgen” (og til 
Skærsommer og Pinse).

Samtidig fornemmer man at denne 
kristendom så at sige har syntetiseret 
kærligheden mellem mand og kvinde 
og dåden og det nationale/det nordiske 
ind i sig. Kernen er øjensynlig, at “Jesus 
Kristus Guds Søns Blod renser fra al 
Synd” (s. 182), men samtidig er det en 
dansk/nordisk kristendom. “Gud Herren 
flytter sin Lysestage til Norden, at herfra 
skal Livsordet udgaa til den Verden, der 
kaster sig på Dødslejet” (s. 180) og det 
siges også at et lys “– en dues solhvide 
Vinger” – skal udbrede sig – i tre trin 
“– over os (Konstance og  Grundtvig), 
over Folket – over den vide Jord”. Og 
kærligheden mellem mand og kvinde er 
der også plads til: Greven skal afholde 
sig fra at interessere sig for andre 
kvinder, og Konstance skal vende sig 
til sin mand – med sjæl og legeme – og 
gerne skænke ham flere børn – samtidig 
med at den lidenskabelige kærlighed 
skal vige for den kærlighed der tager 
sigte på hjem og børn.
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Jeg er helt enig med Johs. Nørregaard 
Frandsen, der opsummerer syntese 
tanken på denne måde: “Her lader Kaj 
Munk sin Grundtvig-skikkelse danne 
som den reformator, der forankrer 
det kristne i en dansk eller nordisk 
heltetradition og omvendt forankrer 
det danske heltepotentiale i kristen-
dommen. I en vældig patos kaster 
Grundtvig sine forudsætninger ind i 
den sindets smeltedigel, der danner 
råstoffet for en ny national-kristen 
rejsning, hvor lyset besejrer mørket, 
moral og standhaftighed besejrer løs-
agtig forlokkelse, principper vinder 
over holdningsløshed, heltemodighed 
vinder over holdningsløs fejhed, frihed 
vinder over slavementalitet” (i Opgørets 
dramatiker s. 233).

Noget kunne dog tyde på, at syntesen 
ikke helt går op. Den lidenskabelige 
kærlighed må lukkes ude. Grundvig 
siger selv om sin lidenskabelige 
kærlighed til Konstance at han har et 
skrig lukket inde i sit bryst “efter et 
andet Menneskes Død, saa jeg kunne 
arve hans Kvinde” (s. 181). Men da 
det så viser sig at Leth faktisk gerne 
vil lade sig skille fra Konstance, hvis 
det kan gøre hende lykkelig, da afviser 
Grundtvig også denne tanke – øjen-
synlig for Karls og måske også for Leths 
egen skyld.

Den stigende livsanskuelsesmæssige 
uafklarethed i Munks senere skuespil
De fleste Munk-fortolkere mener, at der 
sker en livsanskuelsesmæssig afklaring 
hos Munk (omkring midten af 30’erne), 
og at Munk i sine senere skuespil 
bekender sig til en mere traditionel 
kristen antropologi. Dette skulle 
indebære, at Munks dyrkelse af den 

stærke mand afløses af en betoning af, 
at kun når helten indser begrænsningen 
i sin egen kraft og accepterer sin 
afmagt, da kan Gud fylde ham med 
sin kraft, således som det  ifølge denne 
fortolkning sker med professor Mensch 
og Grundtvig (samt Niels Ebbesen). Jeg 
deler ikke denne opfattelse. Jeg mener 
tværtimod, at forvirringen bliver større 
i Munks senere skuespil. Jeg anker 
ikke over, at Munk (også) her skildrer 
personer, som er  sammensatte og 
splittede mellem forskellige værdier, 
hvilket givetvis hænger sammen med 
Munks egen psykiske sammensathed 
og splittethed, men jeg mener det er en 
svaghed, når han – tankemæssigt i sine 
skuespil  – snart gør en opfattelse gæld-
ende, og snart indtager det modsatte 
standpunkt.

Lad os sammenligne de to skuespil 
Kærlighed og Sejren. Der jo nemlig 
ganske mange lighedspunkter: I begge 
skuespil møder vi i hovedpersonen en 
mand, som har en mission, et kald: Pastor 
Kargo vil gøre alt – lyve og bedrage, ja 
endog ofre sit liv på at hjælpe, støtte 
og trøste de jævne mennesker han er 
sognepræst for. Aleksi vil ligeledes 
gøre alt for at fremme de fattiges sag 
i sit land og også han er villig til både 
at lyve og bedrage og til at ofre sit liv 
for sit fædreland. – I begge skuespil 
møder vi videre et kærlighedsforhold, 
som er livets lykke for de to i forholdet: 
Ejnar og Ingeborg i Kærlighed og 
Aleksi og Angelica i Sejren. – Ejnars 
kald og stræben lader sig forstå. Der 
er en storhed i dette og personen Ejnar 
er helstøbt: han er sand både i tanke og 
hjerte, som Munk selv skriver i “Nøgle 
til Kærlighed”. – Sejren femstiller også 
Aleksi som stor. Angelica siger om ham: 
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“der var ingen større på Jorden”. Men 
kan vi virkelig være enige med hende og 
Munk når vi ser, at han i sin stræben er 
parat til at bruge absolut ethvert middel: 
han ikke blot betjener sig af løgn og 
bedrag (som Ejnar også gør det), men 
at han er skyld i sin ene søns død og 
at han går i krig også for at hævne sig 
på de undermennesker, der har gjort 
hans anden søn til eunuk, og at han, da 
Angelica forlader ham trøster sig med 
en anden. Man kan – kritisk – mene, at 
Ejnar rummer en grad af åndshovmod 
når han på den måde han gør det skelner 
mellem jævne menneskers behov for 
illusioner for at kunne leve livet og hans 
egen evne til at se sandheden i øjnene. 
Men dette er dog et hovmod der er for 
intet at regne mod Aleksis tiltagende 
storhedsvanvid, der kulminerer i replik-
ken: “Frelsen er jeg, Roms Ægtefælle, 
Guden Augustus, hvis Styrke er Ret, 
hvis Vilje er Lov”. – Samtidig er Aleksi 
ikke mere helstøbt end at han har behov 
for et vink fra skæbnen for at kunne 
tage den store beslutning om at bruge 
krigen som middel. Han er altså slet 
og ret overtroisk. Og det er dog noget 
ganske andet end tro, uanset hvordan 
man betragter religiøs tro.

Jeg mener også, at Munks holdning til 
krigen i Sejren og i de endnu senere 
skuespil Niels Ebbesen, Kongen og 
Før Cannae er så skiftende, at det må 
siges at være en alvorlig svaghed i den 
senere dramatik. Hvor krigen forsvares 
i Sejren, problematiseres den i både 
Niels Ebbesen og Før Cannae. I Niels 
Ebbesen står grev Gert og Vitinghofen 
for “Daad og Bedrift” (s. 250), for “Æren 
og Storhed og Nytids Skabelse” (s. 
226). Over for dem står Niels Ebbesen 
der modstiller “Mænd der går ud til 

Mord” med “Mænd bag Ploven” og 
som tager afstand fra kampen fordi krig 
altid også er ødelæggelse af hjemmene. 
Selv om der også er noget ædelt at 
finde hos grev Gert (han finder sig fx i 
at høre sandheden om sin brutalitet af 
fader Lorens), så betyder det forhold, at 
han både er villig til at gribe til tortur 
og til at indrullere Niels Ebbesens folk 
som soldater, samt det forhold at han 
svigter det frie lejde han har givet Niels 
Ebbesen, at skuespillet tager afstand 
fra ham og hans ideal om erobring for 
kampens skyld. 

Over for det heltemæssige stilles idealet 
om den seje modstand. Og det er også 
dette ideal, der modstilles Hannibals 
heltmæssighed i Før Cannae. Jf. Fabius 
ord: “De (romerne) taler og de flygter, 
og de er til latter for Verden og uden 
Ære, og ved selv knap ud eller ind. 
Kun eet ved de: Ikke, at de er udvalgt 
af Skæbnen og kåret af Guderne og 
opfyldt af Kaldet og alt sådant noget 
fint noget,; nej bare at de vil holde 
ud, den enkle Visdom, der har gjort 
dem til Herre over Folkeslagene” (s. 
301). – Ja, men fremgår det ikke klart 
af disse to skuespil, at Munk i sidste 
fase af sit forfatterskab er helt afklaret 
m.h.t. det krigeriske og heltemæssige? 
– Nej, for mellem disse to skuespil 
skriver Munk skuespillet Kongen. Og 
her er hans holdning ganske modsat. 
Valdemar Sejr har muligheden for at 
nå sine mål ad fredelig vej. Vendernes 
fyrste Bugislav kommer til ham for at 
tilbyde ham fred, og i første omgang er 
Valdemar helt indstillet på det samme. 
I den afgørende samtale med biskop 
Absalon siger han: “Vi kom for at give 
Venderne en Lærestreg. Den første By, 
vi belejrer, tilbyder at åbne sig for os, 
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at stille ‘gidsler’, at udrede skat. Nuvel, 
så er vor Mission jo Lykkedes. Vi tager 
altså mod Fyrst Bugislavs Tilbud og 
rejser hjem med Ære” (s. 270). Men da 
Valdemar i den fortsatte samtale med 
Absalon kommer til at forstå, at han 
vælger som han gør fordi han har ladet 
sig lokke af Tove og skændigt har svigtet 
sin dronning, kommer han på ‘bedre’ 
tanker og da følger han Absalons kalden 
til kamp og heltedød: “storme byen, slå 
ned for fode” (s. 274).

Nu til kritikken af Han sidder ved 
Smeltediglen. Her gælder det på den 
ene side dåden og kaldet, som her har 
form af “vor Førers Genrejsningsværk”, 
dels “en tysk Videnskabsmand – 
Videnskaben der kræver alt, ubønhørligt 
alt, for Sandheden, og tysk – ja for 
intet Folk er i Pagt med Livet som det 
sunde stærke tyske Folk” (s. 53). På den 
anden side står medmenneskeligheden 
og kærligheden (her repræsenteret ved 
Mensch’s kærlighed til Sara). Men 
begge størrelser bliver faktisk uklare. 
Det skal være stykkets pointe, at begge 
dele har deres ret. Men kommer nogen 
af disse idealer til deres ret i stykket? 
Mensch bringer sit folk et offer ved at 
smadre billedet af Jesus. På den måde 
kan man sige, at der sker en bekræftelse 
af “vor Førers Genrejsningsværk”. Men 
denne bekræftelse er jo forbundet med 
en direkte undertrykkelse af sandheden 
(af videnskabens etos). Hvad bliver der 
da tilbage af idealiteten i ‘kampen for 
folket’? Og det spørgsmål bliver endnu 
mere presserende, når man forstår at 
billedet er farligt for folket, at folket er 
uværdigt til at høre sandheden og at de 
derfor må korsfæste sandheden.

Hvad angår medmenneskeligheden og 

kærligheden da står begge dele uklart, 
når Mensch taler om sit ægteskab med 
Sara som en gestus han skylder menne-
skeligheden. Meningen må være, at han 
fra nu dels vil kæmpe de undertrykte 
og magtesløse jøders sag – dels vil 
virkeliggøre kærligheden (hvor han før 
har levet ensidigt for videnskaben), men 
ingen af delene anskueliggøres – men 
postuleres blot med dette ægteskab. Og 
syntesen mellem de to livsidealer er også 
kun et postulat: “Du skal føde mig en 
søn i min alderdom, Sara, han skal blive 
en god tysker og et sandt menneske”. 
Men man kan ikke sige, at vi undervejs i 
stykket som helhed får et fyldigt indtryk 
af de to idealer. Kun delvist. Vi får ingen 
rigtig besked om, hvori det værdifulde i 
Hitlers genrejsning af folket består. Vi 
får mere at vide om det videnskabelige 
arbejde, men eksemplet med at finde 
og sammenstykke nogle potteskår er 
dog det dårligst tænkelige eksempel 
på en videnskabelig bedrift. Det er jo 
dog noget af et slumpetræf. Hvad angår 
det andet ideal – menneskeligheden 
og kærligheden – kan vi forstå at de 
to ting for Mensch har at gøre med det 
karismatiske i det udtryk, billedet af 
Jesus har, men nogen overbevisende 
anskueliggørelse af de to idealer synes 
jeg nu ikke der her er tale om. Helt 
bortset fra, at det – også i en religiøs 
optik – under alle omstændigheder må 
være ret ligegyldigt, hvordan Jesus så 
ud. Ingen har vel nogensinde været i 
tvivl om, at han har haft karisma.

Til slut en kort kritik af Egelykke. Det 
er det eneste skuespil, hvor Munk  
forsøger at fremstille en bestemt form 
for kristendom som en løsning på 
det livsanskuelsesmæssige problem 
med foreningen af dåds-idealet og 
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Formandens beretning for året 2011, 
afgivet i Vedersø d. 14. januar 2012

Af Søren Dosenrode

Kaj Munk ville havet være rigtigt glad i dag, 
hvis han havde levet, og han ville have haft 
et hyldestdigt til dronningen i Jyllandsposten. 
For han var royalist om en hals. Et 40 års 
regeringsjubilæum ville have glædet ham meget!
Jeg vil dele beretningen op i 2 ½ dele: Selskabets 
aktiviteter, Kaj Munk Relaterede aktiviteter; og så 
vil jeg kort fortælle om et dokument, et aktstykke 
jeg faldt over i rigsarkivet..

Selskabets status & aktiviteter:
Hvordan har vi det så, som Selskab? Jeg tror vi 
trives, men ikke bedre end at det kunne blive 
endnu bedre. 

Det tørre tal fortæller os, at vi er 117 
medlemmer samt 5 abonnenter på Munkiana. Det 
er vel 10 stykker mere end sidste år, altså ca. 8% 
fremgang, så det skal vi være taknemmelige for, 
men vi må stadigt prøve at nå det magiske tal 200; 
således at vi har et større økonomisk råderum 
til seminarer og Munkiana – ganske uafhængigt 
af andres forgodtbefindende. Så fortsæt med at 
hverve medlemmer – der ligger Munkianaer ved 
udgangen, som I kan fordele, og glem ikke at gøre 
opmærksom på girokontonummeret , der også står 
der!

Med hensyn til økonomien går det fornuftigt, 
men lad jer ikke forblinde at de tal Jørgen 
fremligger om lidt. Vi har brug for en reserve 
så vi har til fremtidig udgivelse af Munkiana. I 
nutidskroner koster en udgivelse & forsendelse af 
et Munkiana omk. 8.000,- kr. 

Dermed er vi kommet til Munkiana. Vi har 
udgivet 3 Munkiana i årets løb.  

Nr. 46 var præget af Arne Munks død, og 
indeholdt mindeord af Jan Pedersen (Norge), Jens 
Kristian Lings (Fjalting), og Gerhardt Schönborn 
(Tyskland).  Derudover var der Karsten Nissens 
artikel om hvad han, og bestyrelsen for Vedersø 
Præstegård, har af visioner og ideer.  Præstegården 
var også motivet i Carl P. Behrens velskrevede 
artikel om Vedersø Præstegårds betydning for 
Munk. Den leder så, i øvrigt, over i en anden 
også spændende artikel, også fra Behrens om 
martyrietanken i Kaj Munks sidste prædiken.

Nr 47 var et særnummer. Det var Vilhelm 
Topsøes skuespil ’Pastor Munk’. Jeg tror, ideen 
med at udgive det, var at vise, hvorledes Munk 
som person stadigt inspirerer og provokerer 

kærlighedstanken. – Og hvad står 
kristendommen da for? Svaret er 
“livsordet”. Og livsordet er “det utrolige 
Ord om Tro, det håbløse Ord om Haab, 
det er Ordet om Aand og om Kærlighed, 
der er umuligt i en Verden af Selviskhed 
og Krop” (s. 180). Vi får at vide, at den 
der bærer det ord frem “segner under 
det”, og dog er der sejr i dette ord for det 
er “det mageløse opstandelsens Ord”. 
Den der har ført dette ord frem er som 
bekendt Jesus: “Frivillig tog han Korset 
på sig, skønt han vidste at han ikke 
magtede det. Han segnede under det. 
Han knustes af det”. Men ved at knuses 
vandt han opstandelsen, den evige sejr. 
Og Munk lader Grundtvig samle alt det 
han har at sige i følgende ord (som er 
det ord, Konstance skal leve videre på): 
“Jesus Kristus Guds Søns Blod renser 
fra al Synd” (s. 182).  – Jeg kan ikke se, 
at disse meget traditionelle dogmatiske 
udsagn om tro, død, opstandelse og synd 
på nogen måde kan belyse den syntese, 
Munk søger.
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samtidens digtere. Udgivelsen afstedkom 3 
mindre begejstrede kommentarer eller mails, og 
to meget tilfredse. 

Nr. 48, vores seneste udgave havde to 
kommentarer til Topsøes skuespil, og derudover 
Jens Kristian Lings anmeldelse af opsætningen 
af ’Ordet’ i Bergen; Peter Øhrstrøms anmeldelse 
af Jon Høghs bog ’Fri må man være for at leve’ 
en af slutreplikkerne fra Niels Ebbesen. Andrea 
Dosenrode fortalte i et bidrag om, hvad man kan 
komme ud for på Forskningscentret, og Svend 
Aage Nielsen bragte Arne Munks tale til den tyske 
ambassadør Ruge, i deres forsøg på forsoning.

Jeg vil også, kort, nævne vores Kaj Munk 
Seminar i august måned.  

Ideen med et seminar er ikke ny. Jens Kristian 
Lings gennemførte i en årrække et seminar om 
året. Det tog bestyrelsen sig så modet til sidste år, 
og vi var noget usikre på hvordan det mon ville 
spænde af … Nuvel, vi talte spareskillingerne, 
og blev enige om, at hvis vi ville blive 15-20 
stykker så ville vi gennemføre det, også selvom 
selskabet så måtte dække underskuddet. Nuvel, vi 
var om lørdagen 51 deltagere, hvad der glædede 
mig meget. 25 deltagere var ikke medlemmer af 
Selskabet, så Munk drager stadigt.

Hvad der også var herligt, var at 
oplægsholderne alle var medlemmer af 
selskabet: Ricardt Riis, Jens Kristian Lings, Peter 
Øhrstrøm, Anne Saarup Brinth, undertegnede. 
En herlig bonus var en rundvisning med Lisbeth 
Lunde Lauritsen, for vi havde valgt at benytte 
Præstegården. 

Så vi er ikke blevet helt afskrækket, og håber 
på at gennemføre et seminar igen om 1½ år. Vi kan 
jo sludre om tema og sted senere på dagsordnen.
Så meget om selskabet; men der er jo sket andre 
Kaj Munk relaterede ting i årets løb.

Kaj Munk hændelser … noget om Munk:
På Kaj Munkfronten er der sket en del i året der 
gik. 
- Indvielsen af Vedersø Præstegård 
- Arne Munks død
- Udgivelse af en bog om Kaj Munks dramatik
- KMF fortsætter
- Ordet i Vedersø og i Bergen

I juni Indviedes Vedersø Præstegård 
under navnet ’Den selvejende institution Kaj 
Munks Præstegård i Vedersø’. Det har været en 
heltigennem beskidt proces, både i København 
og lokalt. Men nu er præstegården sikret, så godt 
som det nu kan lade sig gøre i et demokrati, hvor 
flertallet bestemmer, hvem der skal forgyldes, og 

hvem, der går tomhændet hjem.
Det er mit indtryk, at bestyrelsen for ’Den 

Selvejende Institution’ , eller i vært fald den største 
del af dem, er oprigtigt interesseret i at værne om 
Kaj Munks minde og sprede kendskabet til ham. 
Og jeg har stor tiltro til Karsten Nissens evner 
til at gøre præstegården til et smukt minde, og 
til hans egen integritet.  Hans tale her, sidste år, 
var positiv og konstruktiv. Dertil kommer, at man 
har ansat en meget entusiastisk daglig leder for 
præstegården, Lisbeth Lunde Lauritsen, så lad os 
være optimister og støtte også den del af arbejdet 
med sikring af Kaj Munks minde. 

Lidt senere, kører vi så ud til præstegården, 
og der kan vi så ved selvsyn se, hvordan det går!

Forbundet med præstegårdssagen er jo også 
Arne Munk, der døde i april. Der har været bragt 
flere kronikker og erindringer om Arne både 
i Munkiana og i de fleste store aviser, så jeg 
vil ikke holde en mindetale. Men jeg vil med 
taknemmelighed erindre hans hjælp og støtte, fra 
det første øjeblik jeg fremlagde min ide om et Kaj 
Munk Forskningscenter. Ikke alle hans søskende 
var lige så begejstret, så hans støtte var uvurderlig. 
Og Arne deltog ved flere lejligheder i Centrets 
aktiviteter, hvad vi alle værdsatte.

Arne Munk brugte en stor del af sit liv på at 
forsvare og værne om sin fars minde, så det ville 
have glædet ham at se Mark Auchets og Anker 
Gemzøes nyeste bog, med titlen: ’ Kaj Munks 
dramatik i teaterhistorisk optik’.

Udgangspunktet er, at Kaj Munks ideologiske 
placering har tiltrukket sig overdreven 
opmærksomhed på bekostning af hans litterære 
forfatterskab. I bogen fokusere de på Munk som 
dramatiker og revurderer den gængse opfattelse 
af hans indsats. Munks ’teatralske forbilleder’, 
Shakespeare, Schiller og Oehlenschläger, blev 
på mange måder brugt mod traditionen, og Kaj 
Munks inspirationskilder var flere og mere 
sammensatte end hidtil antaget. Dramatikeren 
Munk var således ikke ude af trit med sin tid, 
ikke en håbløs anakronisme. Tværtimod var han 
overraskende moderne, skriver de.

Helt tæt på Jørgens, Peters og min egen 
hverdag er Forskningscentret. Og nu er det så jeg 
kommer i tvivl, om vi sidste år allerede kunne 
fortælle, at driften var sikret fra januar 2012 og 
tre år frem? I vært fald er den det, og det glæder 
mig naturligvis meget, at vi har fået yderligere 3 
mio. kr..

Kaj Munks drama ’Ordet’ er med rette på 
kulturministeriets kanon. Dets tyngde, dets evne 
til at gribe folk blev bevist da borgerforeningen 
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her i Vedersø opsatte stykket i forbindelse 
med præstegårdens indvielse, og det med stor 
succes. Det, at man kan inddrage hele området; 
bygningerne, naturen, landskabet er noget helt 
specielt, noget unikt. Og så blev det skrevet her! 
Opførelsen var en succes!

Næsten det modsatte ’set up’ kunne man 
opleve på  Den Nasjonale Scene i Bergen, hvor 
Ordet var sat op, og endda på nynorsk. Jeg har set 
flere opsætninger, men denne her var fremragende.  
I et sort værelse, med en minimalistisk scene midt 
på gulvet, oplevede man dramaet helt tæt på. En 
af de ting, jeg holdt specielt meget af ved denne 
opsætning, var at instruktøren tog ’de missionske’ 
lidt mere alvorligt end man ofte ser det. De blev de 
Grundtvigske jævnbyrdige og det klædte stykket. 
Dertil kom, at man ikke begyndte at usynliggøre 
miraklet til sidst; nej Inger genopstår! Det var en 
stor oplevelse!

Så der sker noget. Kaj Munk bliver ikke 
glemt. Men vi har stadig som opgave at få nye 
generationer til at kende ham! Derfor er vi 
Selskab! Og derfor er det så godt, når Selskabets 
medlemmer turer land og rige, og holder foredrag 
om Kaj Munk, som fx Behrens gjorde det her i 
Vedersø i går aftes.

… [Fra forskningen] Egentligt passer det ikke 
ind i en formandsberetning, men der er noget jeg 
gerne vil dele med jer. 

Jeg er netop i gang med at redigere en bog 
om Kaj Munks teologi. I den forbindelse har 
jeg skrevet et bidrag om Kaj Munk og Staten. 
Hvordan ’håndterede’ centraladministrationen og 
regeringen Kaj Munk under besættelsen? Lad det 
være forudskikket, at Kaj Munk ikke altid var den 
letteste embedsmand at have med at gøre!

Der var to centrale ministre og ministerier. 
Udenrigsministeriet, der varetog forholdet til 
Tyskland, med Erik Scavenius som minister. Og så 
Kirkeministeriet, med den samarbejdsskeptiske, 
konservative Fibiger som minister.

Jeg fandt et længere aktstykke i rigsarkivet. 
Det er skrevet 12. Februar 1941 [gennemgang af 
aktstykket] …

Jeg er ved at være færdig med min beretning. 
Men, men, men.
Jørgen har det sidste år været både sekretær 

og kasserer; han har organiseret seminaret og også 
denne generalforsamling. 

Jørgen; du gør et stort arbejde for selskabet 
– stille og diskret. Som bestyrelse er vi dig meget 
taknemmelig for din store indsats  – tusind tak for 
den!

Nuvel, Tak for jeres opmærksomhed.

Referat af generalforsamling i
Kaj Munk Selskabet

Af Jørgen Albretsen

Vedersø Kulturcenter lørdag den 14. januar 2012 
kl. 13.15

I alt 24 var tilmeldt.
Fra bestyrelsen var til stede: Søren Dosenrode, 
Jørgen Albretsen, Anna Saarup Brinth og Ricardt 
Riis. Afbud fra Peter Øhrstrøm.

Dagsorden ifølge vedtægternes §11.

a) Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Søren Dosenrode bød velkommen og foreslog 
på bestyrelsens vegne Jens Kristian Lings som 
dirigent.
Lings blev valgt og kunne konstatere, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Som referent blev Jørgen Albretsen valgt.
Som stemmetællere blev Bodil Nielsen og Hanne 
Munk valgt.

b) Formanden aflægger beretning om Selskabets 
virke i det forløbne år.
Søren Dosenrode fremlagde beretningen, som er 
trykt i dette Munkiana.
Efter beretningen blev der åbnet for spørgsmål. 
Der var ikke direkte spørgsmål til beretningen 
men snarere kommentarer af generel betydning 
for selskabet og Kaj Munks minde:

•	Svend Aage Nielsen kommenterede afsnittet i 
beretningen om Kirke- og Udenrigsministeriets 
interne diskussioner af  Munks aktiviteter under 
krigen med Munks “jeg har ikke aflagt ed til 
Kirkeministeren” i betydningen, at han kun 
havde aflagt “ed” til Vorherre. I den forbindelse 
bemærkede Svend Aage Nielsen, at fra hans 
plads i salen på Kulturcentret med udsigten til 
bl.a. de to træer ved Kaj Munks grav dannede 
disse to træers stammer bogstaverne “I” for 
Jesus og “S” for Salvator.

•	Carl P. Behrens syntes, der i 2014 burde 
udarbejdes et mindeskrift til forståelse af 
begrebet martyriet i anledning af 100 års dagen 
for mordet på Kaj Munk.

•	Jan Pedersen supplerede Søren Dosenrodes 
indtryk af opsætningen af Ordet i Bergen. Kaj 
Munk er i Norge en meget mere integreret del 
af debatten end i Danmark – man taler “bare” 
om Kaj Munk og alle kender til ham og er helt 
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indforstået med hans betydning for dramatik og 
samfundsdebat.

•	Lisbeth Lunde Lauridsen mindede i den 
forbindelse om, at Kaj Munk blev citeret i 
Facebook-grupper efter terrorangrebene med 
eksplosionen i Oslo og massakren på Utøja 22. 
juli 2011.

•	Jens Kristian Lings supplerede afsnittet om 
Præstegården med at understrege, at Lisbeth 
Lunde Lauridsen er det “fund” for Præstegården!

c) Kassereren forelægger det reviderede regnskab 
til godkendelse.
Jørgen Albretsen fremlagde det reviderede 
regnskab, som efter besvarelse af en enkelt 
opklarende kommentar blev godkendt.

d) Valg af formand: den nuværende formand 
genopstiller.
Søren Dosenrode blev genvalgt som formand 
uden modkandidater.

e) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 
suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer: Anna Saarup Brinth og 
Ricardt Riis er på valg og bestyrelsen foreslår 
genvalg. Begge blev genvalgt.
Suppleanter: Bestyrelsen foreslår genvalg af Carl 
P. Behrens som første suppleant og Kjeld Roger 
Henriksen som anden suppleant. Begge blev 
genvalgt.

f) Valg af revisor og revisorsuppleant: Bestyrelsen 
foreslår genvalg af Per Mikkelsen og Jørgen D. 
Grønbæk.
Begge blev genvalgt.

g) Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen 
foreslår, at kontingentet fortsat er 150,- kr.
Vedtaget.

h) Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.

i) Forslag til aktiviteter.

•	Carl P. Behrens foreslog, at relevante personer 
kontakter komponisten Gunnar Møller Pedersen 
for at diskutere muligheden af, at få ham til at 
komponere et form for symfonisk musik ud fra 
teksten til “Den blaa Anemone”. En sådan musik 
kunne bruges i Præstegården i udstillingen, hvor 
man i et af rummene i Præstegården i ro og mag 
kan lytte til musikken i f.eks. et kvarter samtidig 

med at man igennem udstillingen i rummet kan 
leve sig ind i Munks univers. Gunnar Møller 
Pedersen er kendt for musikken til mange af 
Niels Malmros’ film samt til Jørgen Leths 
dokumentarfilm En forårsdag i helvede.

•	Svend Aage Nielsen foreslog, at Vedersø Klits 
historie med fordel kan beskrives som en 
facet af Kaj Munks live og gerning i Vedersø. 
Desuden kunne verdens længste (ca. 6.000 km) 
skiltede cykelrute “Nordsøcykelruten”, som 
løber igennem Vedersø Klit, sammenkædes 
med Kaj Munks Hyldest til den danske Cykle 
(Nationaltidende 24. november 1940), særligt i 
2012, da cykelløbet Giro d’Italia i år har lagt tre 
etaper i Danmark, hvor etapen 6. maj passerer 
igennem Vedersø Klit. Her kunne reklame for 
Kaj Munk sikkert have en effekt.

•	Jens Kristian Lings afsluttende dette punkt 
i) med en mere principiel debat om punktets 
plads i dagsordenen. Han mente, at i) ”Forslag 
til aktiviteter” er et ”fremmedlegeme” set i 
forhold til vedtægterne, hvor punktet ikke 
er med som et af de punkter, der nævnes i 
dagsordenen for generalforsamlingen. Det blev 
til en længere debat, om ordet “skal” i sætningen 
“Dagsordenen skal indeholde følgende punkter” 
i vedtægternes §11 (se http://munkiana.dk/inc/
pdf/Vedtaegter.pdf ). Enten
o at “skal” betyder, at der er mulighed for 

at tilføje yderligere punkter, blot at de i 
vedtægterne nævnte punkter er med, eller

o at “skal” betyder, at der ikke kan 
være andre punkter i dagsordenen for 
generalforsamlingen.

Det blev besluttet at flytte “Forslag til aktiviteter” 
ind under punktet “Eventuelt”.

j) Eventuelt.
Ingenting.

Herefter sluttede generalforsamlingen. Der var nu 
samkørsel til Præstegården, hvor Lisbeth Lunde 
Lauridsen viste rundt. Dagen sluttede med, at 
Anna Saarup Brinth læste Den Sommer og den Sø 
i foredragssalen med netop udsigten til Aabjerg Sø 
i solnedgangen som baggrund.

Bestyrelsen holdt et kort konstituerende møde. 
Genvalg af Peter Øhrstrøm som næstformand og 
Jørgen Albretsen som kasserer. Bestyrelsen vil 
på et møde i maj starte detailplanlægningen af 
seminaret i august 2013.
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