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OMSTRIDT: Kaj Munk er en af de 
mest omstridte danske forfattere. 

Der er skrevet om den mindste 
detalje i hans liv. 

Han er skiftevis blevet angrebet 
for de udfordrende, antidemokra-
tiske meninger, han ofte fremførte 
offentligt, og hævet til skyerne for 
sit mod og sin død 1944. 

Det er sket i martyrbiografier, 
hvor et indigneret forsvar har skyg-
get for pålidelig forskning.
    Men hvad er der i hans værk, som 
i dag kan gøre krav på blivende in-
teresse for flere end de politisk og 
religiøst indforståede?

I Kaj Munks digtning og livssyn 
har vi givet en gennemgribende ny, 
nuanceret tolkning af Kaj Munks 
digteriske forfatterskab med fokus 
på de litterære kvaliteter og det 
livssyn, denne digtning rummer. 

Kaj Munk er en af alle tiders stør-
ste danske dramatikere. 

Han blander højstemt bibelsprog 
og flabet studenterjargon, middel-
alderteater og modernisme. 

Tro og tvivl, moralisme og livs-
dyrkelse får liv på scenen. Idealise-
ring og grum afsløring af diktato-
rer kæmper mod hinanden. 

Men også lyrikken er en vigtig 
understrøm. 

Den blomstrede til sidst i både 

naturdigte, salmer og elegant ero-
tik. Prosaen blev også spændende 
udfoldet i erindringsværket ”Fora-
aret saa sagte kommer”. 

Vi læser hans digte og selvbio-
grafi grundigere som litteratur, 
end det nogensinde før er gjort. 

”En Idealist” (1923-24) var Kaj 
Munks gennembrud og et stort ny-
brud i dansk teater, selv om det 
først blev en fiasko. 

Her gør han det kunststykke at 
skildre en magtpolitiker, en bega-
vet storpolitisk spiller, med en 
smittende indlevelse og samtidig 
afsløre magtens bagside i de indre 
dæmoner, der udhuler ham inde-
fra. 

Før sin død erkender han sin 
magtesløshed, da en ung kvinde 
(Maria) med sit barn stiller ham 
ansigt til ansigt med den kærlighed 
og godhed, han hele livet har fryg-
tet og fornægtet. 

Munks næste mesterværk, ”Or-
det” (skrevet på mindre end en 
uge, mens han ventede på, om ”En 
Idealist” ville blive antaget), præ-
sterer også det næsten umulige: at 
gøre en underfuld dødeopvækkel-
se til en så troværdig mulighed på 
scenen, at det virker, uanset hvad 
man måtte mene om mirakler i vir-
keligheden. 

Sidst i 1920’erne var Munk i det 
hele taget opsøgende og provoke-
rende. Han skrev om præster, der 
var alvorligt i tvivl om den tro, de 
skulle prædike, og forelskede sig i 
gifte kvinder (”Kærlighed” og ”Ha-
vet og Menneskene”).

 Han skildrede Georg Brandes 
med respekt og tog den religions-
kritiske naturfilosof Lukrets som 
helt i Fra Tidehvervet. ”Cant” 
(1931), hans første succes på tea-
tret, er et gribende historisk spil 
om intrigerne ved Henrik den Ot-
tendes hof – en stærk og langtids-
holdbar magtkritik. 

I 1930’ERNE blev Kaj Munk rige-
ligt grebet af journalistikken. 
    Han kæmpede for traditionelle 
familieværdier og talte for diktato-
rer som Mussolini og Hitler. 

Efter hans mening stod de langt 
over de demokratiske undermåle-
re, de havde sat fra bestillingen. 
Det gjaldt også, når han havde kri-
tik af visse sider af deres politik, 
især brutaliteten af jødeforfølgel-
serne i Tyskland. 

Hans private meninger invadere-
de og svækkede i denne tid hans 
dramaer (blandt mange andre 
”Sejren” og ”Han sidder ved Smel-
tediglen”).

Efter Danmarks besættelse 9. 
april 1940 fik Kaj Munk gennem 
den åbne, resolutte modstandsvilje 
i hele sit virke efterhånden en gan-
ske særlig status som modstand-
sikon, allerede før han brutalt blev 
dræbt i januar 1944 som det første 
offer i en serie af terrormord på 
kendte danskere. 

Besættelsen fik modstridende 
virkninger for hans forfatterskab. 
På den ene side var han så besat af 
besættelsen, at det ofte gav sig ud-
slag i en patetisk beredskabsdigt-
ning uden varig litterær kvalitet. 

På den anden side blev Kaj 
Munks sidste år et nyt højdepunkt i 
forfatterskabet med et raffineret, 
indirekte udtryk og en bevægelse 
hen imod en omvurdering af hans 
grundværdier. 

I nogle af digtene, i ”Foraaret saa 
sagte kommer” og i dramaer som 
”Niels Ebbesen” og ”Før Cannae” 
fremføres nye, folkelige og demo-
kratiske idealer i et lavmælt, un-
derfundigt tonefald, meget for-
skelligt fra hans hidtidige forkær-
lighed for den slagkraftige overdri-
velse. 

KAJ MUNK stiller i 1927 dette 
spørgsmål til sig selv: ”Hvilken ret-
tesnor skal jeg give mit liv?” 
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NOGET PÅ HJERTE: Til daglig er jeg er 
ansat som daginstitutionsleder i 
en integreret institution. Jeg er og-
så kommunalpolitiker i Vesthim-
merlands kommune, og derfor 
modtager jeg også ofte borgerhen-
vendelser. 

Nogle henvendelser er nemme 
for mig at forstå, fordi jeg til daglig 
arbejder indenfor faget, andre 

henvendelser er komplekse og 
kræver en mere dybtgående for-
ståelse. Jeg er af den overbevis-
ning, at når borgere tager sig tid til 
at skrive til mig, så er det fordi, at 
de har noget på hjertet og et vigtigt 
budskab, som de gerne vil dele 
med mig. 

1. januar 2020 tiltræder jeg et vi-
kariat på Christiansborg som poli-
tiker, og nogle borgerhenvendelser 
har printet sig fast på min nethin-
de.

Bunken med breve på mit skrive-
bord bliver højere og højere. Breve 
fra mennesker som udtrykker de-
res frustrationer over et system, 
som tydeligvis ikke er tilstrække-
ligt gearet til at hjælpe den enkelte 
familie, når det hele brænder på og 
brænder sammen.

Henvendelserne er fra frustrere-
de forældre, som hjerteskærende 
fortæller om deres bekymringer 
for deres børn. Mødre og fædre ser 
deres sønner og døtre bryde sam-
men af psykiske udfordringer sam-
tidig med, at der er alt for få steder 

at få hjælp for de pårørende, når 
der viser sig et behov.

I dag er psykiske sygdomme 
Danmarks største folkesygdom. 
Stadigt flere danskere bliver diag-
nosticeret med psykiske sygdom-
me som angst, depression og ski-
zofreni.

Hver tiende dansker har en psy-
kisk sygdom. Hvilket svarer til ca. 
500.000 danskere.

Samtidig falder udgifterne pr. 
patient, og antallet af indlæggelser 
og sengedage er nedadgående, og 
alligevel ses det, at flere bliver gen-
indlagt. Psykiatrien er under et 
økonomisk pres, lyder advarslen 
fra flere organisationer. Det bør vi 
tage alvorligt. 

FORÆLDRENE BERETTER endvi-
dere om systemet, der svigter, og 
om deres kamp for at overleve. De 
beretter, hvordan de gang på gang 
skal navigere som jurister, sagsbe-
handler, sundhedspersonale, psy-
kolog, psykiater, netop fordi syste-
met ikke slår til. Helt grundlæg-

gende burde de jo blot være foræl-
dre, som gav den omsorg og kær-
lighed, som forældre nu engang 
skal. Helhedstanken/tværfaglig-
heden er langt fra tilstede. Foræl-
drene er den nærmeste hjælp, men 
det tærer på kræfterne, og den fø-
lelsesmæssige belastning er 
enorm. 

I behandlingen af psykisk syg-
dom har medicin ofte en vigtig be-
tydning og er utvivlsomt nyttig for 
mange. Den gives med udgangs-
punkt i en isoleret vurdering af, 
hvad den unge fejler, diagnosen og 
hvad, der forventes at virke på den 
specifikke lidelse.

Læger og det psykiatriske be-
handlingssystem ser sjældent på, 
at den unge gerne vil uddanne sig, 
vil arbejde, vil have en kæreste, 
være sammen med andre unge, 
stifte familie, osv.

Det er ikke defineret som det 
psykiatriske systems opgave at ar-
bejde med unges sociale forhold. 
Det psykiatriske system har ikke til 
opgave at sikre den unge en bolig, 

en økonomisk ydelse eller etablere 
et samlet rehabiliteringsforløb, der 
sikrer den unge mulighed for både 
at blive helbredt og indgå i sam-
fundet. Dette er ikke for at klandre 
de behandlere, som udfører deres 
arbejde for de gør det, som de er 
ansat til, på bedste vis.  

MANGE UNGE psykisk syge kræ-
ver ofte en person omkring sig he-
le tiden, men det er der sjældent 
ressourcer til. Men det er ofte en 
nødvendighed, og forældrene må 
slå til samtidig med, at forældrene 
selv er i krise.

Det bliver ofte forældrene, som 
skal navigere rundt i et “ukendt 
land”, når der skal navigeres mel-
lem de mange opgaver, som den 
unge ikke er i stand til. Det ukend-
te land kan være det kommunale 
system, når der opstår opgaver 
som arbejdsløshed, uddannelse, 
støtte og vejledning i hjemmet 
igennem behandlingsforløbet. Alt 
sammen opgaver, som den unge 
på grund af omstændighederne ik-
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ke formår at løse selv.
Oftest er det opgaver, som løses i 

det kommunale regi, men efter de 
mange borgerhenvendelser kan 
jeg spørge mig selv om, hvorvidt 
det kommunale system er gearet 
til opgaver som disse. Forældrene 
beretter om langsommelig be-
handling, manglende ressourcer 
til støtte og vejledning. Men lige 
netop denne gruppe af borgere har 
brug for en helhedsorienteret til-
gang.

Et tæt samarbejde mellem psyki-
atri og kommunerne er en nødven-
dighed for at nå i mål.      

Det vækker ekstra stor bekym-
ring, at der kan være unge menne-
sker som ikke har nogen til at vare-
tage opgaverne. Hvor efterlader 
det de unge?

DER ER behov for reelt at sikre, at 
den medicinske og psykiatriske be-
handling samt de øvrige opgaver 
indplaceres som et delelement i et 
grundlæggende socialt behand-
lingsforløb, som ikke skal løses af 

forældrene. De unge er ikke kun 
psykisk syge, men netop også un-
ge, som har brug for samfundets 
udstrakte hånd.

Der bør åbnes for en bredere hel-
hedstænkning, hvor behandlingen 
bedst muligt understøtter den un-
ges sociale udvikling. Der skal fin-
des en balance mellem lidelse, 
venner, familie og arbejde/uddan-
nelse. Og netop ansvaret for at fin-

de denne balance skal forældrene 
ikke stå med.

Psykiatrien skal i høj grad priori-
teres og måske forandres. For at få 
en bedre behandling er det nød-
vendigt med flere ressourcer. Psy-
kiatrien skal have et kvalitetsløft 
således, at vi kan få en bred palet 
af tilbud, som kommer den unge 
og forældrene til gavn. Det tror jeg 
også vil gavne samfundet og de 

psykisk syge på sigt.
 Ovenstående beskrivelse om-

handler unge psykisk syge, og net-
op her var det udgangspunktet. 
Der skal dog ikke herske tvivl om, 
at helhedstanken/tværfaglighe-
den skal komme alle psykisk syge 
til gavn uanset alder. 

Henvendelser som de nævnte 
her vil få min fulde opmærksom-
hed, når jeg tiltræder mit vikariat 

på Christiansborg. Jeg er spændt 
på, om jeg som ny på Christians-
borg kan få indflydelse på politik-
ken. Det vil kun tiden vise, jeg er 
spændt og er klar til at kæmpe alt 
det bedste, jeg har lært.  

THERESA BERG ANDERSEN, (SF), er folketings-
kandidat og skal efter årsskiftet vikariere på 
Christiansborg for folketingsmedlem Lisbeth 
Bech Poulsen, når hun går på barsel. Theresa 
Berg Andersen er i dag medlem af byrådet i 
Vesthimmerland, hvor hun også er 1. viceborg-
mester.
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Mange unge psykisk syge kræver en 
person omkring sig hele tiden, men 
det er der sjældent ressourcer til. 
Men det er ofte nødvendigt, og foræl-
drene skal slå til samtidig med, 
at de selv er i krise.
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Hans svar er: ”De (rettesnorene) 
er to: 1) Det gælder om at være 
stærk.  2) Det gælder om at være 
god”. Og sådan tænker han hele sit 
liv: 15 år senere – altså to år før sin 
død – skriver han noget lignende i 
sine erindringer.

Men hvad vil det sige at være 
stærk god egentlig for Munk? 

Det er det, som hans digtning og 
især hans skuespil hjælper ham til 
en afklaring af. 

I en række centrale skuespil – 
som ”En Idealist” og ”Sejren” – ud-
foldes styrke-idealet i en politisk 
sammenhæng som et ideal om 
magtudfoldelse, selvhævdelse og 
det at ville ét. 

Men samtidig må der også være 
tale om at ville noget værdifuldt. 

I nogle andre skuespil om ”stær-
ke mænd” på åndens område, altså 
digtere og tænkere (som skuespil-
lene om Lucrets og om Brandes), 
bliver det nu klart, at den stærke 
mand (eller kvinde, for sådanne 
beskrives også) må have et kald. 
Dvs. må føle sig kaldet til en særlig 
indsats - dels af sine evner og sin 
formåen, dels af vigtige og påtræn-
gende opgaver som kalder på en 
løsning.

I NOGLE andre skuespil, der hand-

ler om livet på landet blandt bøn-
der og fiskere, fokuserer Munk på 
godhedsidealet. 

I skuespillene ”Kærlighed” og 
”Havet og Menneskene” bliver det 
klart, at kernen i dette ideal er kær-
lighed, forstået både som den 
kønsbestemte lidenskabelige kær-
lighed, som kærligheden til børn, 
som venskab og endelig som næ-
stekærlighed. 

Og i det helt centrale skuespil 
”Ordet” bliver det klart, at godhed 
ikke kun bygger på det kraftfulde i 
kærligheden, men også er forbun-
det med det at tro og med den 
kraft, som ligger i det at tro på no-
gen i betydningen have tillid til no-
gen, hvad enten det drejer sig om 
at tro på et andet menneske eller at 
tro på Gud. ”En moder kan tro sin 
forbryder af en søn så godt, at han 
bliver et hæderligt menneske”, som 
Munk skriver i sine erindringer.

Som det fremgår af beskrivelsen 
af skuespillene om de stærke 
mænd eller kvinder, kan der være 
tale om en modsætning eller en 
konflikt mellem styrke-idealet og 
godheds-idealet. 

Men Munk forsøger også i en 
lang række af sine skuespil at vise, 
at de to idealer kan forenes og til-
sammen give livet dets sande rette-

snor. Det sker både i Brandes-skue-
spillet (”I Brændingen”) og i ”Kær-
lighed”, som rummer en forening 
af humanisme og en dennesidigt 
forstået kristendom. 

Og det sker på en anden måde i 
”Han sidder ved smeltediglen”, 
hvor der tales om, at hovedperso-
nen (den tyske videnskabsmand 
Mensch) til slut forenes med jødin-
den Sara og her ønsker sig en søn, 
som både er ”en god tysker” og ”et 
sandt menneske”. 

Og det sker på en tredje måde i 
Munks sidste skuespil ”Niels Ebbe-
sen” og i ”Før Cannae”, hvor der 
sker en forening af styrke-idealet 
(her forstået som tapperhed og ud-
holdenhed) og godhedsidealet 
(her forstået som det fredelige 
samliv mellem mennesker).

KRISTENDOMMEN SPILLER en 
afgørende rolle for Munk gennem 
hele hans liv og forfatterskab. 

Men hvor han i 1920’erne tænker 
meget ’moderne’ om kristendom-
men som forenelig med humanis-
me og bygget på kærlighedstanken 
- også forstået som den lidenskabe-
lige kærlighed, der kommer han 
efterhånden - i trediverne og fyr-
rerne - til at tænke meget traditio-
nelt om kristendommen som ”tro-

en på Jesus som Guds søn og på 
hans mirakler og opstandelse, på 
bønnens stordåd og dåb og nad-
vers almægtige mystik”, og om at 
det at være kristen består i ”gode 
gerninger” og i en indsats for at 
styrke familien og for at bekæmpe 
den opløsende erotik. 

Til gengæld afløses hans tidlige-
re ideal om diktatur som styreform 
i de sidste af hans leveår af en stør-
re tillid til det demokratisk ordne-
de samliv mellem mennesker.

KAJ MUNK HAR i dag betydning 
som en særegen dansk åbning for 
indlevelse og indsigt i en tid, hvor 
sociale og ideologiske brydninger 
nåede hidtil uhørte ekstremer. 

Men det er et ledende synspunkt 
i vores bog, at Kaj Munks bedste 
værker (med Milan Kunderas ord) 
er ”en smule klogere” end ham, at 
de således formår at hæve sig over 
snæverheden i de synspunkter, 
han har forfægtet som privatper-
son. 

Kaj Munks forfatterskab er især 
respekt og opmærksomhed værd, 
fordi han i sine bedste værker sæt-
ter sin tids store spørgsmål på spil i 
så levende og åbne dialoger, at de 
hinsides deres tid appellerer til 
svar og ansvar i vores tid.  
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