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Søren Daugbjerg: 
Kaj Munk og 
Lolland. 
Mennesker Munk 
mødte. 272 sider. 
250 kroner. 
Aalborg 
Universitetsforlag.

Forfatteren Søren Daugbjerg 
fastslår i indledningen til 
denne nye bog, at Kaj Munk i 
sin lollandske opvækst mod-
tog indtryk, som han tærede 
på resten af livet. Dette un-
derstreger han yderligere 
med en oplysning om, at 
over halvdelen af hans erin-
dringer, ”Foraaret saa sagte 
kommer” (1942), handler om 
fødeøen.

Den opgave at konkretisere 
Munks forhold til Lolland 
har Daugbjerg løst med stor 
grundighed. Et væld af nav-
ne nævnes. Og han har haft 
gode grunde til at medtage 
stamtavler for flere familier 
til støtte for læsernes i høj 
grad udfordrede oriente-
ringsevne. 

En del passager er ikke 
uden flimmer. Grundigheden 
har sin pris. Og så hører vi 
ifølge Daugbjerg endda blot 
om en del af det persongalle-
ri, der omgav Munk på Lol-
land: familie, venner, skole-
kammerater og naboer – per-
soner, som han bevarede for-
bindelsen med lige til sin 
død. 

Karakteren af de forskelli-
ge relationer har Daugbjerg 
fundet vidnesbyrd om hos 
private og i arkiver: breve, 
digte og sange, hvoraf en stor 
del angiveligt ikke tidligere 
har været offentliggjort. Det 
er et materiale, der bekræfter 
og føjer nuancer til det i for-
vejen kendte billede af 
Munk. 

Meget levende træder han 
frem for læseren i en række 
penneprøver – salmer og 
kærlighedsdigte – hvor han 
synes at være meget ældre 
end den dreng og unge 
mand, som man forbløffes 
over, at han var. 

Nogle hentydninger giver 
Daugbjerg til forfatterskabet. 
Men det er ikke hovedsagen. 
Først og fremmest er det en 
bog om mennesket Kaj 
Munk. Sådan en udgivelse 
kan næsten ikke blive kede-
lig eller på anden måde lige-
gyldig. Og det er den forelig-
gende da heller ikke. 

Den slutter med at blive 
meget brugsorienteret, 

blandt andet med oplysnin-
ger om litteratur af og om Kaj 
Munk med tilknytning til 
Lolland. Dertil et omfattende 
billedmateriale, gamle fotos, 
men også nye, der næsten 
alle er taget af forfatteren. 

Omslaget er en hilsen til 
Munks sang om den blå ane-
mone. De fem fuldt udfolde-
de eksemplarer, der – sam-
men med et sjette, der er på 
vej – strækker sig op mod 
beskueren og er netop så 
”sejrsæle”, ukuelige og sikre 
som den ene, der hyldes i 
teksten. Anemonerne  er 
samlede på et træsnit, som 
grafikeren Ingemann Ander-
sen har skåret specielt til 
denne bog.

Mest givende er ”Kaj Munk 
og Lolland” i de afsnit, hvor 
vi kommer ind på livet af 
nogle af personerne bag de 
mange navne, hvad vi ikke 
mindst gør ved omtalen af 
Munks plejeforældre, Marie 
og Peter Munk, og af hans 
lærer på Vejleby Skole, Mar-
tinus Wested.

Hvad de første angår, hav-
de Munk det tætteste forhold 
til moderen. Men i den næn-
somme tale, han holdt ved 
middagen i forbindelse med 
faderens begravelse i januar 
1939, forsøgte han – med 

Daugbjergs formulering – ”at 
rehabilitere forholdet” til 
ham, blandt andet med orde-
ne om, at ”det var Fars gode 
Hjerte, der fik det ordnet saa-
ledes, at de tog det lille Barn 
til sig”.

Da Daugbjerg i 2003 ud-
sendte bogen ”Martinus We-
sted – En landsbylærer”, an-
så han venskabet mellem Kaj 
Munk og læreren for at have 
været uden mislyde. Westeds 
breve til Munk – de blev først 
tilgængelige, efter at Kaj 
Munk Forskningscentret i 
Aalborg overtog Kaj Munks 
arkiv – afslører imidlertid en 
alvorlig krise i forholdet, for-
årsaget af at ”den nævenytti-
ge unge studerende”, Munk, 
bebrejdede den dobbelt så 
gamle lærer, at han efter sin 
første hustrus tidlige død i 
august 1917 havde giftet sig 
for hurtigt igen.

Studenten antydede, at 
Wested med sit ægteskab 
måske var ”kommet lidt væk 
fra den vej, forsynet havde 
bestemt for ham”. Wested, 
der havde haft stor betyd-
ning for Munk, blev forståe-
ligt nok stærkt fortørnet over 
den unge mands indblan-
ding og skrev ”med den stør-
ste Bedrøvelse og Pinsel” til 
ham, at forholdet mellem 
dem næppe igen kunne blive 
som før. 

Knap et års tid senere kom 
det dog til en forsoning. I for-
løbet, der endvidere omfatter 
et 12 sider langt brev fra 
Munk til Wested, skrevet kort 
efter at denne var blevet en-
kemand,  finder Søren Daug-
bjerg flere paralleller til 
Munks skuespil ”Ordet”.

Wested var grundtvigianer 
ligesom en anden personlig-
hed af stor betydning for Kaj 
Munk, nemlig præsten Oscar 
Geismar, som til Westeds for-
trydelse lod en artikel efter-
lade det indtryk, at han var 
den unge Kaj Munks eneste 
mentor. 

Luften mellem de to herrer 
var kold fra 1928 til 1943, 
men blev varm igen, da de 
mødtes efter en gudstjeneste, 
hvor Geismar havde prædi-
ket. Wested blev endda invi-
teret til frokost dagen efter og 
samtidig stillet ”en dansk 
Dram” i udsigt. 

Hvem af de to, der havde 
størst betydning for Munk, 
skal jeg ikke kunne sige. Men 
jeg tør sige, at ingen af dem 
gjorde ham til grundtvigia-
ner.

claus gryMer
grymer@k.dk

Kaj Munk og barndommens 
plads i forfatterskabet
På fødeøen Lolland modtog digteren Kaj Munk indtryk, 
som han tærede på resten af livet. Søren Daugbjerg har 
skrevet en grundig bog om emnet
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Hardy Bach: 
Sommerfugle-
tilstanden. Et 
essay om den poe-
tiske tækning i 
Inger Christensens 
”Sommerfugle-
dalen”. 144 sider. 
Multivers.

Inger Christensens sonet-
krans ”Sommerfugledalen” 
(1991) er med sine 15 sonetter 
på hver især 14 verslinjer en 
lille bitte digtsamling og en 
kunstnerisk præstation af de 
største i dansk litteratur. De 
poetiske dunkelheder i digte-
ne, som man ikke nødven-
digvis behøver at gennem-
skue, men som, når de bely-
ses, gør læselysten endnu 
stærkere, har i mange år væ-
ret diskuteret i litterære tids-
skrifter og akademiske arbej-
der.

Hardy Bach er den første, 
som udgiver en boglang ana-
lyse af de 15 sonetter, og bo-
gen på knap 150 sider er ikke 
én side for lang. Det er virke-
lig imponerende, hvordan 
det tålmodige arbejde med af 
pille betydning frem af de 
indimellem helt sammenfol-
dede poetiske billeder er om-
formet til en elegant, flyden-
de og betydningstæt frem-
stilling. 

Hardy Bach mestrer alle ly-

rikanalysens discipliner, 
hvilket blandt dagens yngre, 
meget specialiserede analyti-
kere er næsten uhørt. 

Han kan suverænt aflytte 
den hviskende, halvt udtalte 
dialog mellem ”Sommerfug-
ledalen” og især salmebogs-
klassikere som Kingo, Bror-
son, Ingemann og Grundtvig. 

I den første sonet genken-
der han, som flere andre før 
ham, at ”lysets engel” er et 
citat fra Ingemanns salme 
”Lysets engel går med 
glans”. Hvad ingen andre 
har genkendt, er, at salme-
digtningen genlyder allerede 
i første sonets allerførste 
vers: ”De stiger op, plane-
tens sommerfugle”. 

Sommerfugle stiger nemlig 
ikke op; de flyver, sværmer, 
flagrer og flakser. Opstigning 
signalerer en mere langsom 
og jævn bevægelse, som so-
len, og derfor er det beretti-
get at konkludere som Hardy 
Bach, at solen og sjælen pa-
ralleliseres hos Inger Chri-
stensen ligesom hos Kingo, 
Ingemann og Grundtvig. 
Sommerfuglene er et gam-
melt opstandelsessymbol.

Hardy Bach kan også skan-
dere vers og præcist udpege 
de steder i digtene, hvor ryt-
men brydes, og hvor man 
derfor skal være særlig op-
mærksom, som når der i 
tredje sonet står: ”ned i det 

askegrå og ligne gud/ Kål-
sommerfuglen fra en eng i 
Vejle”. 

Som det eneste sted i so-
netkransen følger her to 
trykstærke stavelser lige ef-
ter hinanden, ”gud” og ”Kål-
sommerfuglen”, hvilket ud-
lægges som en nedtoning af 
guds betydning. Senere be-
stemmes sonetkransen som 
et forsøg på at tænke metafy-
sisk med en skaber, der er 
indfældet i naturen; som 
måske er naturen.

Endelig kan Hardy Bach 
afkode sonetternes flertydige 
tale. Poesi har til forskel fra 
prosa den særlige egenskab 
at kunne sige flere ting med 
et og samme ord. Når sonet 
otte slutter med verset: 
”Hvem er det der fortryller 
dette møde?”, spørger analy-
tikeren med rette, hvilket 
møde? 

Er det kærlighedsmødet 
mellem to mennesker i den 
foregående sonet, er det mø-
det med sommerfuglenes 
skønhed i denne sonet, mø-
det med de afdøde slægtnin-
ge eller simpelthen mødet 
med døden? Digtet giver ikke 
et entydigt svar, men holder 
flere muligheder åbne, og 
det er Hardy Bachs store for-
tjeneste at sætte fingeren 
ned på dette og lignende 
flertydige ord.

Sonetten er som lyrisk 
genre dialogisk. De to indle-
dende strofer stiller et 
spørgsmål, som de to afslut-
tende strofer besvarer. Så-
dan er teorien. I praksis er 
spørgsmål og svar ofte vævet 
ind i hinanden, og Hardy 
Bach har ret i, at hele ”Som-
merfugledalen” er én lang 
svaren på de spørgsmål om 
illusion og virkelighed, kær-
lighed og ensomhed, død og 
liv, der ”steg op” med som-
merfuglene i sonetkransens 
første verslinje. Men det er 
en svaren, der undervejs ud-
løser nye spørgsmål og nye 
svar.

Hvad der ikke står til diskus-
sion ifølge Hardy Bach, er, at 
Inger Christensen er formet 
af romantikkens monisme 
eller enhedslære, ja, at hun 
ligefrem er romantiker. 
”Sommerfugledalen” reflek-
terer ikke de store spørgsmål 

om liv og død ud fra en dua-
listisk modsætningslogik. 
Næsten programmatisk skri-
ver han: ”Kærlighed til livet 
indebærer således at man 
også må elske døden. Liv 
uden død ville ikke være rig-
tigt liv. Inger Christensen vi-
ger bestandig uden om al 
dogmatisk dualisme: liv-
død, god-ond, enten-eller, 
skræk-skønhed, lys-mørke 
og så videre. Hun er gen-
nemført monist.”

Hvis Inger Christensen og 
”Sommerfugledalen” virke-
lig er ægte romantik i traditi-
onen fra Novalis, Keats og 
den unge Oehlenschläger, 
skylder Hardy Bach et svar 
på, hvorfor hun ikke af sine 
samtidige forfatterkolleger 
blev opfattet som en anakro-
nisme, en usamtidig. Senest 
har en ph.d.-afhandling af 
Anne Gry Haugland kædet 
hendes naturfilosofi sam-
men med moderne naturvi-
denskab. 

Måske kan man godt være 
imod den hårde dualisme 
uden at være romantiker. Jeg 
er meget begejstret for Hardy 
Bachs totalanalyse af ”Som-
merfugledalen”, men jeg er 
mindre forført af hans litte-
raturhistoriske ræsonne-
ment.

anders juHl rasMussen
kultur@k.dk

Betydningen i de sammen-
foldede poetiske billeder
Hardy Bach har skrevet en bemærkelsesværdigt lydhør bog om Inger Christensens 
digtsamling ”Sommerfugledalen”, der henvender sig til alle og enhver
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Véronique Ovaldé: 
Fugleliv. Oversat 
af Lars Bonnevie. 
228 sider. Forlaget 
Etcetera. 

Véronique 
Ovaldé er nok 
ukendt for de 

fleste danske læsere, men i 
hjemlandet Frankrig, i Eng-
land, i Finland, i Kina og så-
gar i Indien nyder hendes ot-
te romaner store forfatter-
skab temmelig stor bevågen-
hed.

Med rette, så herfra skal 
blot lyde: Send mere! 

”Fugleliv” er titlen på den 

roman, der er udkommet på 
dansk, og som handler om 
en lille håndfuld muntert- 
triste personer i et enigma-
tisk Sydamerika.

Der er det uhyre rige ægte-
par Vida og Gustavo, der bor 
i en pragtfuld villa med den 
skønneste udsigt. Men vin-
duerne kan ikke åbnes, og 
hustruen hensygner i en ked-
sommelig hverdag, mens æg-
temanden forsømmer hende 
på det ynkeligste.

Der er deres venner: hospi-
talsdirektøren og hans navn-
løse hustru, der er så kedeli-
ge, at det er umuligt at huske 
deres navne; det mest be-
mærkelsesværdige er hustru-
ens fremtrædende nyligt 

konstruerede brystparti.
Så er der datteren til Vida 

og Gustavo, men hun er for-
svundet efter et skænderi 
med faderen, og siden da må 
end ikke hendes navn næv-
nes, men Paloma hedder 

hun, og det betyder jo due, 
for så flagrende som fugle er 
disse menneskers liv.

Paloma vender nogle gan-
ge tilbage til huset, når for-
ældrene ikke er hjemme, 
men alene er hun ikke. Hun 
er nemlig faldet for og stuk-
ket af med gartneren Adolfo, 
og sammen lever de fra hån-
den til munden uden de store 
bekymringer.

Da Vida i begyndelsen af 
romanen mener, at der har 
været indbrud i huset, duk-
ker den melankolske betjent 
Taibo op, og det er ganske 
heldigt, for han lever et en-
somt singleliv og kunne godt 
trænge til lidt kvindeligt sel-
skab.

Det er en roman om fast-
holdelse og frigørelser fra 
konventioner, stivnede for-
hold og trangen til at springe 
ud af det forventelige. 

Som en af personerne siger 
i slutningen: ”Hvis du vil ha-
ve garantier, min kære, så 
køb en brødrister”.

Der er et schwung af ma-
gisk realisme over romanen, 
der er skrevet i en underfun-
dig stil: Taibo er ”fredsom-
meligt fed”, Vida bliver plud-
selig ”uhelbredeligt mun-
ter”, så romanen er såmænd 
vidunderligt løjerlig!

Maria sjøqvist
kultur@k.dk

Franske Véronique Ovaldé er en litterær fornøjelse – send mere!

aF nikolaj krak  
korrespondent  
i MelleMøsten

krak@k.dk

Efter massive protester fra 
både dommere og nominere-
de til Israels største kultur-
pris, Israel-prisen, vælger 
premierminister Benjamin 
Netanyahu at blande sig 
uden om årets prisuddeling.

Som  beskrevet i avisen lør-
dag havde Netanyahu dis-
kvalificeret tre af årets dom-
mere. Begrundelsen var, at 
han ville stoppe en flerårig 
tendens med, at dommerpa-
nelerne blev sammensat af 
folk med ekstreme og ofte 
antizionistiske holdninger.

Premierministerens ind-
blanding fik næsten alle 
dommerne til årets Israel-
pris til at trække sig. Adskil-
lige af de mest prominente 
nominerede til prisen valgte 

også at trække deres kandi-
datur, fordi de mente, at pri-
sen nu var blevet gjort poli-
tisk.

Efter rækken af opsigelser 
har Israels statsanklager, Ye-
huda Weinstein, anbefalet 
premierministeren at afstå 
fra at diskvalificere dommere 
i Israel-prisen. Ifølge statsan-
klageren er Netanyahus ind-
blanding særlig uheldig, for-
di den sker lige midt i en 
valgkamp.

Netanyahu har godtaget 
statsanklagerens indsigelser. 
Samtidig understreger han, 
at hvis han bliver genvalgt 
som premierminister ved val-
get i marts, planlægger han 
at nedsætte en komité, der 
skal formulere nye kriterier 
for, hvordan dommerpane-
lerne bliver sammensat.

Adskillige af dommerne 
har efterfølgende sagt, at de 
er villige til at vende tilbage 

til årets konkurrence. Men 
flere af de nominerede, der 
valgte at trække deres kandi-
datur, holder fast i deres be-
slutning. Blandt andre øn-
sker den venstreorienterede 
bestsellerforfatter David 
Grossman stadig ikke at være 
en del af konkurrencen. Han 
var ellers blevet spået til at 
være favorit til at vinde årets 
litteraturpris.

”Israel-prisens ånd og helt 
særlige karakter har lidt al-
vorlig skade i år, og man kan 
ikke bare lade, som om intet 
er sket,” siger David Gross-
man til dagbladet Haaretz. 

Israel-prisen blev stiftet i 
1953 og bliver uddelt hvert år 
på landets uafhængigheds-
dag. Den bliver uddelt i en 
række forskellige kategorier 
inden for kunst og videnskab 
og bliver betragtet som den 
højeste ære, den israelske 
stat kan tildele en person.

Netanyahu dropper at 
blande sig i bogpris
Efter statsanklagers opfordring opgiver Israels premier-
minister at blande sig i landets største kulturpris. Men  
prisen har allerede lidt stor skade, mener stjerneforfatter

WWFørst og frem-
mest er det en bog 
om mennesket Kaj 
Munk. Sådan en  
udgivelse kan næsten 
ikke blive kedelig eller 
på anden måde lige-
gyldig. Og det er  
den foreliggende da 
heller ikke. 

WWHardy Bach 
mestrer alle lyrik-
analysens discipliner, 
hvilket blandt dagens 
yngre, meget speciali-
serede analytikere er 
næsten uhørt.

WWDer er et 
schwung af magisk 
realisme over roma-
nen, der er skrevet i 
en underfundig stil.

0 Sommerfugle er et opstandelsessymbol hos Inger Christensen. – Foto: Anna Weise/Süddeutsche Zeitung/Scanpix.


