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PRAKTISK INFORMATION 
ORDET

LÆRERKURSUS OM ORDET
Mandag 17. februar fra kl. 14.00 på Aarhus Teater 

Mød Peter Kennebo fra Aarhus Katedralskole, der har udar-
bejdet nærværende undervisningsmateriale. 

Mød tidl. kultur- og kirkeminister, udenrigsminister og Kaj 
Munk-ekspert Per Stig Møller og Hassan Preisler, skuespil-
ler, dramatiker, forfatter, debattør og radiovært på podcasten 
”Det Næste Kapitel”. Begge har beskæftiget sig indgående 
med Kaj Munk. 

Mød også Marianne Philipsen, historiker og arkivar på aarhus 
Teater, der fortæller om Munk på Aarhus Teater. 

Og sidst men ikke mindst mød AT Lærings teaterpædagoger Sis-
sel Worm Glass og Trine Anja Petersen i en miniteaterworkshop. 

DET PRAKTISKE
• TID Mandag 17. februar 2020 kl. 14.00 – ca. 18.00  

Her-efter spisning og teaterforestilling kl. 19.30 – ca. 22 
på Scala

• MÅLGRUPPE Lærere med bl.a. Dansk, Drama, Historie og 
Filosofi i ungdomsuddannelserne og folkeskolens ældste 
klasser

• FORPLEJNING Der vil være kaffe, te og vand undervejs 
samt en sandwich og en øl, vand eller vin kl. 18. Det er en 
god idé at spise frokost inden kurset.

• FORESTILLING Deltagerne får hver en billet til Ordet kl. 
19.30 på Scala

• PRIS 350 kr.  
(foredrag, workshop, forplejning og teaterforestilling)

• BESTILLING at.skolebooking.dk
• LÆS MERE om lærerkurset

BESØG AARHUS TEATER LÆRINGS HJEMMESIDE
- og se vores pædagogiske tilbud
www.aarhusteater.dk/saerligt-for/skoler

BILLETBESTILLING
Aarhus Teater Billetservice
Tlf. 7021 3021
Mandag - fredag kl. 10-18
billet@aarhusteater.dk

Åbningstid for personlig betjening
(indgang i Teatergaden)
Torsdage fra kl. 14.00 – 19.30

Billetkontoret er derudover åbent på 
dage, hvor der spilles forestillinger:
mandag – fredag: 17.00 – 19.30
torsdag 14.00 – 19.30
lørdag 14.00 – 16.00

BILLETTER TIL 65 KR.
Er du fra en skole, er du studerende 
eller under 25 år, kan du købe billet-
ter til kun 65 kr. pr. billet. Rabatten 
gælder mandag - torsdag.

ATL BROCHUREN
Se vores skolebrochure online - eller 
få den tilsendt. Klik ind her

https://atskolebooking.billetten.dk/index/eventdetails/eventno/81986
https://www.aarhusteater.dk/at-laering/for-laerere/#laererkursus-ordet
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OM ORDET
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1. INDLEDNING

Hvis man stadig kan tale om nødvendigheden af 
historisk og kulturel dannelse, er Kaj Munk (1898-
1944) en af de personer, man som dansker skal 
kende til. Kaj Munk levede sit liv som forfatter, 
præst og debattør i en tid, der både for Europa 
og Danmark var fyldt med drama, omvæltning og 
krig. Og Kaj Munk blev selv et af ofrene for 2. Ver-
denskrig. Han blev myrdet en kold januaraften i 
1944 af nazistiske håndlangere fra Gestapo. Med 
tre skud i nakken og to i venstre tinding blev han 
efterladt i en grøft ved Silkeborg. Det blev afslut-
ningen på et liv, der i sig selv var kontroversielt og 
fyldt med kampe. Alle i samtiden kendte Kaj Munk 
og havde en holdning til ham. Det gælder også 
i dag, hvor det stadig diskuteres, om han var et 
nationalt forbillede i kampen mod nazismen eller 
en antidemokratisk heltedyrker. 

ORDETS MIRAKEL
Kaj Munks liv er en dramatisk fortælling i sig selv. 
Men han skrev også selv et vanvittigt antal litte-
rære værker inden for mange genrer. Mest kendt 
i den brede offentlighed er hans forårsdigt Den 
blå anemone fra 1943, der er med i Højskolesang-
bogen samt skuespillet Ordet fra 1925. Hvor Kaj 
Munks liv endte trist og tragisk med ensom død, 
er Ordet fortællingen om, hvordan livet og troen 
overvinder døden ved et chokerende mirakel. 
Med sin gennemspilning af tro, tvivl, vanvid og 
mirakler er det et intenst skuespil, der fra første 
opførsel blev en succes, og som senere blev fil-
matiseret af den store danske filminstruktør Carl 
Th. Dreyer. 

SANSELIGT OG INTENST
Ordet blev opført på Aarhus Teater med Kaj Munk 
som instruktør i 1932. I Aarhus Teaters opsætning 
her i 2020 har instruktør Anja Behrens skabt en 
sanseovervældende og intens teaterforestilling, 
der lever op til Kaj Munks egen vision om at skabe 
en ny form for stort dansk teater, der blandt an-
det skulle tale mere til unge mennesker. Kaj Munk 
skrev i sit litterære manifest fra 1928, at: Der er 
vokset en ungdom op, der ikke går i teater for at 
sidde pænt og artigt og se pæne og artige ting; 
dens livsappetit er alt for voldsom til at lade sig 

spise af med kiks og tevand og tørre munden 
med hviske-stykker, hvis forfatter har været besat 
af synlig nervøsitet for, at der skulle ske noget på 
scenen. Anja Behrens opsætning er heldigvis ikke 
pæn og artig.

FLERE TEMATISKE OG DIDAKTISKE
INDGANGE
Dette undervisningsmateriale tilbyder forskellige 
indgange til at arbejde med Kaj Munk og Ordet, 
og det kan anvendes både inden og efter, man 
ser forestillingen på Aarhus Teater. Materialet 
vil have sit fokus på både Kaj Munks betydning 
for dansk kulturliv og Ordet som et af de største 
dramaer i dansk litteratur – et stykke der også er 
optaget i den danske Kulturkanon. Materialet er i 
første omgang tænkt til anvendelse i danskfaget i 
gymnasiet, men kan også anvendes i eksempelvis 
mediefag og drama. Materialet er forsøgt bygget 
fleksibelt op, så man kan anvende det, uanset om 
man læser skuespillet eller ej, inden man skal se 
stykket opført i teatret. Materialet lægger gene-
relt op til, at eleverne foretager undersøgelse og 
fordybelse via egne lærematerialer og anvendelse 
af internettet. Undervisningsmaterialet forsøger at 
anvise og inspirere til flere veje ind i materialet og 
kommer omkring områder som: 
Kaj Munks liv; Ordets tilblivelsesbaggrund, tema-
er i Ordet; dramaet som genre; forestillingsanaly-
se og interview med instruktør og skuespiller. Man 
kan vælge at arbejde med alle veje eller udvælge 
enkelte spor. 

Man kan finde Ordet i sin helhed med udførlige 
og gode noter og ordforklaringer på Kaj Munk 
Forskningscentrets hjemmeside

Webudgave: https://www.studieudgaven.kaj-
munk.aau.dk/tekster/vis/dramatik/194045/Ordet 
Som pdf: https://www.studieudgaven.kajmunk.
aau.dk/pub/downloads/PDF/Ordet.pdf 

God arbejdslyst

Peter Kennebo
Lektor, Aarhus Katedralskole

https://www.studieudgaven.kajmunk.aau.dk/tekster/vis/dramatik/194045/Ordet
https://www.studieudgaven.kajmunk.aau.dk/tekster/vis/dramatik/194045/Ordet
https://www.studieudgaven.kajmunk.aau.dk/pub/downloads/PDF/Ordet.pdf
https://www.studieudgaven.kajmunk.aau.dk/pub/downloads/PDF/Ordet.pdf
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1. På Instagram er #kajmunk fyldt med gode, aktuelle og sjove billeder. Tjek nogle af dem og tal i 
klassen om, hvilke associationer og indtryk de giver af Kaj Munk i dag.

2. Kaj Munks digt Den blaa Anemone er med melodi af Egil Harder blevet en fast bestanddel af den 
danske sangskat. 

Lyt til den her: https://www.youtube.com/watch?v=XGn8em0eOjw 

Eller hør Nephews udgave her: https://www.youtube.com/watch?v=As21WVGd6C-
c&list=RDAs21WVGd6Cc&start_radio=1 

Læs teksten her: https://www.studieudgaven.kajmunk.aau.dk/tekster/vis/lyrik/46127/ 

Hvordan kan teksten læses symbolsk/metaforisk som en sang om Danmarks situation under besæt-
telsen? Find de metaforer og ord der peger på en sådan læsning.

ARBEJDSSPØRGSMÅL

1. INDLEDNING

https://www.youtube.com/watch?v=XGn8em0eOjw 
https://www.youtube.com/watch?v=As21WVGd6Cc&list=RDAs21WVGd6Cc&start_radio=1 
https://www.youtube.com/watch?v=As21WVGd6Cc&list=RDAs21WVGd6Cc&start_radio=1 
https://www.studieudgaven.kajmunk.aau.dk/tekster/vis/lyrik/46127/ 
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Kaj Munks liv bliver kort, men intenst. Det er fyldt 
med omskiftelser, engagement, død og debat. Al-
lerede tidligt i livet sker der voldsomme begiven-
heder, som får indflydelse på hans videre vej. Han 
bliver født i 1898 i Maribo på Lolland i en hånd-
værkerfamilie og bliver døbt Kaj Harald Leininger 
Petersen. Hans far dør allerede, da Kaj Munk er et 
år, og moren dør fire år senere. Han bliver derfor 
adopteret af sin mors kusine og hendes mand, Pe-
ter og Marie Munk, der døber ham Kaj Munk. De 
bor i landsbyen Opager lidt uden for Maribo, og 
Marie er indremissionsk og en streng, men også 
kærlig mor for Kaj Munk. Han går først i forskellige 
landsbyskoler, men kommer senere på realskole i 
Maribo. Allerede som dreng er Kaj Munk helt sin 
egen og en personlighed, der skiller sig ud blandt 
skolekammerater og lærere. Han bliver student fra 
gymnasiet i Nykøbing i 1917. 

Gymnasietiden beskriver han som en krisetid, hvor 
han på grund af verdenskrigens rædsler, samt sin 
elskede bedstemors død kommer i stærk tvivl om 
Guds retfærdighed og kærlighed. Mens hans op-
vækst hos plejeforældrene er præget af en for-
holdsvis streng indremissionsk kultur, så kommer 
han til gengæld i skoletiden i kontakt med grundt-
vigianismen gennem forskellige lærere i skolen, 
der får en stor betydning for hans liv. Hans indsigt 
i og påvirkning fra både Indre Mission og grundt-
vigianismen ses tydeligt i Ordet, hvor Mikkel Bor-

gen og Peter Skrædder har en lidenskabelig og 
voldsom diskussion om de to kristne retningers 
livssyn. Kaj Munks stærke tilknytning til de forskel-
lige moderlige figurer i hans liv kan også læses ind 
i Ordet, hvor den lille datter Maren og Johannes 
har en følelsesfuld samtale om levende og døde 
mødre.

I 1917 flytter Kaj Munk til København og begyn-
der på teologi-studiet, da hans stedmor Marie 
gerne vil have, at han bliver præst. Kaj Munk har 
selv en forfatterdrøm, og det er i tiden i Køben-
havn, at han for alvor begynder sit forfatterskab. 
I 1924 efter endt teologistudie bliver han tilbudt 
en præstestilling i Vedersø i Vestjylland, som han 
efter lang overvejelse takker ja til. Han bliver gift i 
1929 med Lise Munk, som han lever sammen med 
resten af livet. Kaj Munk får sit litterære og offent-
lige gennembrud i 1931 med skuespillet Cant. I 
1932 opføres Ordet med kæmpe succes på Betty 
Nansen Teatret, og fra dette tidspunkt bliver Kaj 
Munk en markant og kendt personlighed i det 
danske kulturliv. Fra sin præstegård i Vedersø skri-
ver han digte, dramaer, artikler, debatindlæg og 
rejser rundt i Danmark og holder foredrag. 

Selvom Kaj Munks forfatterskab ikke er så kendt 
og læst i dag, bliver han i samtiden betragtet som 
en af de største dramatikere i Norden. Han er uhy-
re produktiv, og hans skuespil er de mest opførte 
i perioden. Alle kender derfor navnet Kaj Munk. 
Men han er også en mand med tydelige holdnin-
ger og med en vis grad af stædighed og påståe-
lighed – både i sin litteratur, men også i sit syn på 
verden. I 1920’erne og 1930’erne betragter han 
et kaotisk Europa under forandring, og selvom 
han siger, at han ikke er politisk, er han fascineret 
af stærke ledere. Kaj Munk har en stærk skepsis 
over for demokratiet, da han ikke har den store 
tillid til ’massens’ beslutningsdygtighed. I et in-
terview med Lollands Tidende siger han: (…) Jeg 
forargter folkeafstemningsprincippet…det var en 
folkeafstemning, der førte til, at man korsfæstede 
Jesus. Hans mistillid til demokratiet som styreform 
og fascinationen af den stærke leder resulterer i 
en beundring for Hitler og Mussolini, fordi de net-

2. OM KAJ MUNK
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op er stærke ledere. Det medfører nogle udsagn 
som med eftertidens øjne ikke er specielt sympati-
ske. Selvom det stadig er til diskussion, er der dog 
ingen tvivl om, at Kaj Munk tog kraftig afstand fra 
jødeforfølgelsen, og at han da Danmark bliver be-
sat, bliver en af de stærkeste kritiske røster over 
for Hitler – og for den danske samarbejdspolitik, 
som han slet ikke kan acceptere. Kaj Munk kæm-
per med ordet som sit våben, og hans gentagne 
kritiske angreb på besættelsesmagten kommer til 
at koste ham livet. Om aftenen d. 4. januar 1944 
kører en bil med fem Gestapo-folk, der udgav sig 
for at være fra den danske myndighed op foran 
Vedersø Præstegaard og forlanger, at Kaj Munk 
kører med dem. Man ved ikke præcis, hvad der 
herefter skete, men man finder liget af Kaj Munk 
dagen efter i en grøft ved Hørbylunde Bakke ved 
Silkeborg. Han var blevet dræbt af tre skud i nak-
ken og to i tindingen. 

Mordet på Kaj Munk vækker stor opstandelse i 
hele Danmark, selvom besættelsesmagten forby-
der enhver omtale af og forsamling i forbindelse 
med sørgeseancer og begravelsen. Men vreden 
over mordet er stor og giver anledning til enestå-
ende national samling i hele landet. Da Kaj Munks 
kiste bliver ført fra Silkeborg til Vedersø, står folk 
langs med landevejen og viser ham deres respekt. 
Også i den teaterverden, Kaj Munk er så stor en 
del af, bliver sorgen markeret. Samme aften som 
Kaj Munks lig er blevet fundet, afbryder en an-
den stor dramatiker, Kjeld Abell, en forestilling på 
Det Kongelige Teater og siger: Mit navn er Kjeld 
Abell. Jeg afbryder forestillingen for at meddele, 
at teatrets digter, Kaj Munk, er blevet myrdet. Lad 
os vise ham vores respekt med et minuts stilhed. 
Kjeld Abell må herefter flygte fra Gestapo og gå 
under jorden.

2. OM KAJ MUNK

ARBEJDSSPØRGSMÅL

1.  Lav med udgangspunkt i research på nettet en PowerPoint-præsentation om Kaj Munks liv 
og forfatterskab, der kommer omkring hans barndom, ungdom, voksenliv og død samt de 
væsentligste temaer i hans forfatterskab. Inddrag 3 opslag fra Instagram med #kajmunk, der 
fortæller lidt om, hvordan han præsenteres og fremstilles på sociale medier i dag.

2.  Hvad gik den danske samarbejdspolitik ud på under 2. Verdenskrig? Undersøg på nettet og 
i eget undervisningsmateriale. 

3.  Hvor mange danskere blev myrdet under besættelsen i Danmark? Hvem blev myrdet og af 
hvem? Undersøg på nettet og i eget undervisningsmateriale.
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3. OM ORDET

Kaj Munk var ekstrem produktiv som forfatter af 
skuespil, og han er en af de mest opførte forfat-
tere på den nordiske teaterscener. Alene i perio-
den 1932-1940 blev der i gennemsnit opført et 
skuespil om dagen af Kaj Munk. Han skrev sit før-
ste skuespil, da han gik i gymnasiet på Nykøbing 
Katedralskole. Da han senere flyttede til Køben-
havn blev han fast gæst på Det Kongelige Teater, 
hvor han selv drømte om at få opført sine stykker. 
Han sendte derfor i 1924 skuespillet En Idealist 
til vurdering hos Det Kongelige Teater. Men han 
måtte vente længe på et svar. Da han utålmodigt 
og spændt på et svar tog fat i litteraturforsker og 
professor Hans Brix ved Københavns Universitet, 
der også var censor og dermed bedømmer af 
nye skuespil ved Det Kongelige Teater for at ryk-
ke ham for svar, svarede Hans Brix, at Kaj Munk 
passende kunne bruge ventetiden fornuftigt på at 
skrive et nyt skuespil, der tog bønderne i Danmark 
alvorligt. Kaj Munk var selv lige blevet ansat som 
præst i Vedersø i Vestjylland og havde derfor sin 
daglige gang blandt bønderne. Med udgangs-
punkt i sit eget forældretab og i en forfærdelig 
oplevelse, han lige havde haft i Vedersø, tog han 
hjem til præstegården og skrev Ordet på otte 
dage. Stykket blev antaget i en bearbejdet form 
af Det Kongelige Teater i 1927, men da det ikke 
blev sat på repertoiret, overdrog Kaj Munk Ordet 
til Betty Nansen Teatret, hvor det havde premie-
re i 1932. Det blev med det samme en kæmpe 
succes hos både publikum og anmeldere og trak 
aften efter aften fulde huse på teatret. Senere i 
1932 blev stykket opført på Aarhus Teater med 
Kaj Munk selv som instruktør. 

Den tragiske begivenhed i Vedersø, som bragte 
Kaj Munk i en ophidset sindsstemning og gjorde 
ham så produktiv, at han kunne skrive Ordet på 
otte dage, var et dobbelt dødsfald hos en ung 
familie i forbindelse med en fødsel. Dødsfaldet 
skete lidt tid før, Kaj Munk skrev Ordet, og op-
levelsen tog hårdt på ham, hvilket man tydeligt 
kan mærke i nedenstående brev, som Kaj Munk 
sendte til sin (pleje)mor, hvor han beskriver situati-
onen. Når man læser brevet, kan man tydeligt se 
handlingsinspirationen til Ordet, men brevet giver 
også et unikt indblik i de vilkår, folk levede under 
på landet i 1925, og på den svære opgave med 
at trøste og støtte i sorgen, som Kaj Munk som 
præst til daglig stod i. 
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Vedersø Præstegård pr. Ulfborg
31. okt. 1925

Kære Mor!

Jeg må tale med nogen, der kan forstå mig, og så ved jeg ikke noget bedre end at sætte mig hen og 
skrive til dig. Jeg er helt opløst i mit hoved - det har været en forfærdelig dag; det var den begravelse 
– åh nej, åh nej. Du skulle have set hende, Mor, denne unge, 30-årige kone, som lå der med sin lille 
søn i Armen, denne lille dreng trykket ind til det kolde, stive bryst. Og hendes gamle Far, den hårde, 
stærke fisker Poul Knak, han stod op imod væggen ved den ene side af hovedgærdet, og hans kone, 
hendes mor, stod ved den anden; ubevægelig stod den gamle fisker og stirrede på datterens døde 
ansigt, ubevægelig i timevis – det eneste, der rørte sig, var hans hage – åh, men, Mor, du skulle have 
set den hage. Og hendes mand, han græd og græd, græd, så hans knæ rystede, mens hendes 2 små 
piger (8 og 5 år) gik rundt og forstod slet ingenting. 

Og så havde disse to folk, fortalte man mig, de havde glædet sig sådan til, at de skulle have et barn 
til, de mente nok, det blev en dreng, hvad det jo også blev. Og fødslen gik udmærket, doktoren havde 
allerede sat sig til at drikke kaffe, da hun pludselig begyndte at bløde. Og så blødte hun sig til døde, 
mens doktoren stod og så til og ingenting kunne stille op. Og der blev ikke noget af kaffe, men da han 
senere trådte ind fra en syg kone et andet sted i sognet, satte han sig ned på en stol og græd.

Kristen Madsen, sådan hedder manden, der blev enkemand, har en broder, de har en lille gård en 10 
minutters gang fra ham; han mistede sin kone for en 2-3 år siden. Ja, det var også strengt at se ham gå 
rundt i dag og gennemgå alt det igen, han led for de par år siden. 

Men det allerfrygteligste var dog, da de skulle til at lægge låget på: først klappede hendes far hendes 
kind og hendes hånd, og så strøg hendes mor hende over brystet, men pludselig kastede Kr. Madsen 
sig ned og kyssede liget – åh, herregud! Han kyssede liget, kyssede det på kinden. Og de små piger 
blev båret frem og klappede deres mors pande, men de forstod nu ingenting. Og Kr. Madsens mor er 
død for 1½ måned siden; heller ikke (…) men, som han så kønt sagde det, ”så blev mor jo da forskånet 
for at se dette her.” Og han var også glad ved, at hun tog den lille dreng med sig. 

Og nu sidder jeg her, og det værker i mit hoved, og jeg er ligefrem syg, og i morgen er det så frygtelig 
travl en dag for mig. Og jeg ved ikke, om det er noget, der virkelig er sket, eller det bare er et mareridt, 
en forfærdelig drøm. Men jeg synes næsten ikke, jeg kan tænke mig, at der sker sådan noget i livet – 
at livet virkelig er sådan – ja, det står hen i en tåge for mig, det hele er mig så ufatteligt og uvirkeligt.

Og så havde de en gammel aftægtsmand, der fulgte med gården, da de købte den – og ham har hun 
været så god ved. 86 år gammel rokkede han rundt. Ta, Herre Jesus, da, når vi bliver gamle, så bliver 
vi som børn igen; for han kunne heller ingenting forstå.

Men aldrig vil jeg glemme hende, der lå der med sin lille søn i armen og sin gamle far mod væggen 
ved sin ene side og sin gamle mor ved væggen ved den anden siden og sin mand hvileløst hulkende, 
snart her, snart der.

Og aldrig vil jeg glemme, da han kyssede liget.
Glæde os Gud i himmerig!

Din egen Dreng.

BREV FRA KAJ MUNK TIL SIN MOR
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4. HANDLING OG PERSONER

1. AKT
Selvom Ordet ikke er et langt skuespil, er det fyldt 
med konflikter, intensitet og følelser fra første re-
plik. Vi befinder os gennem hele skuespillet i et 
fattigt og religiøst vestjysk sogn (område), hvor 
den gamle Borgen lever med sine tre sønner, sin 
svigerdatter Inger og sine børnebørn. Borgen har 
i mange år kæmpet for at indføre grundtvigianis-
men, som er en retning inden for kristendommen 
opkaldt efter Grundtvig, der er kendt for sin op-
timistiske og livsglade fortolkning af kristendom-
men – derfor er den også blevet kaldt ’gårdmæn-
denes glade kristendom’. I starten af skuespillet 
møder vi det lykkelige ægtepar Mikkel (Borgens 
søn) og hans kone Inger på Borgensgaard, som 
har været i Borgen-familiens eje i mange genera-
tioner. Mikkel forlader huset, og Borgen kommer 
ind i stuen til svigerdatteren Inger efter at sovet 
middagssøvn. Borgen og Inger taler om forskel-
lige ting og driller kærligt hinanden – det er ty-
deligt, at deres forhold er præget af kærlighed 
og respekt. Inger er gravid, og hun driller Borgen 
med, at hun indtil nu kun har fået piger, men nu lo-
ver hun Borgen en søn. De taler også om Anders, 
som er Borgens yngste søn, og som burde være 
ude at skære rør sammen med Mikkel. Men det 
viser sig, at Anders er taget over til Peter Skræd-
ders hus for at fri til Peter Skrædders datter, Anne. 
Det er Borgen bestemt ikke tilfreds med, da Peter 
Skrædder tilhører den indremissionske menighed 
på egnen – et kristent trossamfund, som Borgen 
ikke bryder sig om på grund af deres hårde og 
pessimistiske kristendomsfortolkning. Borgen bli-
ver sur på Inger og siger, at han ikke vil tillade 
ægteskabet, hvorefter han forlader huset. Inger 
går også, men nu kommer Borgens tredje søn, Jo-
hannes, ind i stuen. Johannes er blevet sindssyg 
efter en tragisk ulykke, hvor hans kæreste døde i 
en bilulykke, som til dels var Johannes’ skyld. Ef-
ter dødsfaldet tror Johannes, at han er Jesus og 
vandrer rundt og taler om Guds rige, der er nær. 
Den nye præst Pastor Bandbul, der lige er ansat 
i sognet kommer på sit første besøg til Borgens-
gaard og møder Johannes, hvis tilstand han ikke 
kender til. De har en mærkelig samtale, hvor det 
til slut går op for Pastor Bandbul, at Johannes er 

sindssyg. Anders kommer nu ulykkelig hjem fra 
Peter Skrædder og befinder sig i stuen sammen 
med Borgen, Mikkel og Inger. Han er ulykkelig, 
fordi Peter Skrædder har nægtet ham at blive gift 
med Anne, da Anders ikke er en del af Indre Missi-
on. Borgen bliver hidsig over afslaget, selvom han 
en time tidligere selv forbød Anders at blive gift 
med Anne. Han siger, at de skal gøre kanen klar, 
så de kan tage over til Peter Skrædder, hvor han 
vil sørge for, at Anders selvfølgelig kan blive gift 
med Anne.

2. AKT
Vi er nu i Peter Skrædders hus, hvor der er bøn-
nemøde med indremissionske medlemmer. Efter 
mødets afslutning har Borgen en lang og ophedet 
diskussion med Peter Skrædder om deres forskel-
lige kristendomsopfattelser. De er begge ældre, 
stædige mænd, der i mange år har været uenige 
og i konflikt. Det er en interessant religiøs diskus-
sion, der på en fin måde beskriver de religiøse 
forskelle på grundtvigianismen og Indre Mission. 
Til slut i det voldsomme skænderi, der også bliver 
personligt, påstår Peter Skrædder, at Gud straf-
fede Borgen ved at gøre Johannes sindssyg. Da 
der på samme tid kommer besked om, at Inger 
hjemme på Borgensgaard er blevet meget syg, 
og Peter Skrædder påstår, at det sikkert er Gud, 
der vil straffe Borgen endnu mere, går Borgen 
amok og slår Peter Skrædder, inden Borgen og 
Anders skynder sig hjemad til Borgensgaard og 
katastrofen.

3. AKT
Vi er nu tilbage på Borgensgaard. Jordemoderen 
og lægen er ankommet og er hos den bevidstlø-
se Inger, der er ved at føde en dreng, som lovet 
– men barnet ligger forkert i maven.  Johannes 
er i stuen med Borgen og Anders, og han ser, at 
døden kommer med sin le og sit timeglas. Mik-
kel kommer ind i stuen med den triste nyhed, at 
barnet er dødt – de måtte klippe det i fire styk-
ker for at få det ud. Sorgen er stor, og Johannes 
bliver ved med at tale om syner, og at alt dette 
ikke var sket, hvis de andre blot havde troet på, at 
han er Jesus. Han lover dog Maren, som er Mikkel 
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og Ingers datter, at hvis Inger dør, vil han vække 
hende fra de døde. Efter flere timers forsøg på at 
redde Inger, kommer lægen ud og lover, at hun nu 
er ok. Han roser sit eget arbejde. Pastor Bandbul 
kommer også forbi, og der drikkes kaffe på den 
gode nyhed, at Inger overlevede. Lægen, præ-
sten og Borgen diskuterer deres forskellige livs-
syn og troen på mirakler. Præsten og lægen siger 
farvel, efter at lægen har tjekket, at Inger har det 
godt. Men da de er kørt, står Johannes i stuen og 
siger, at døden lige er gået igennem væggen ind 
til Inger og er begyndt at hugge leen i hende, og 
at han kun kan redde hende, hvis Borgen vil tro 
på, at han er Guds søn. Borgen siger, at Johannes 
skal gå i seng, men i det samme kommer Mikkel 
ud fra Ingers værelse og siger, at hun er død. Ved 
denne besked råber Johannes sin døde kærestes 
navn ’Agathe’.

4. AKT
Der er nu gået et par dage, siden Ingers død, og 
hun ligger i kisten. Johannes forlod huset sam-
me aften, som hun døde. Ingen har hørt fra ham, 
men de har nu fundet spor af ham i sneen, hvor 
han åbenbart har gravet en hule. Familien, Pastor 
Bandbul, lægen og folk fra byen er samlet ved ki-
sten. Mikkel er sønderknust og er ved at bryde 
sammen. Pludselig kommer Peter Skrædder og 
beder om tilgivelse for sin opførsel, og siger at 
Anne gerne må blive gift med Anders. Da låget 
skal til at lægges på kisten, står Johannes pludse-
lig i døren. Borgen kan se på hans øjne, at han er 
blevet ’normal’ igen. Chokket fra Ingers død har 
åbenbart givet ham sin forstand igen. Selvom Jo-
hannes er blevet normal, skælder han stadig for-
samlingen ud for ikke at have den nødvendige tro 
til at vække Inger fra døden. Han beder dem om 
at tro på ham og siger, at alt er muligt for den, der 
tror. De andre beder ham om at være rolig og for-
nuftig. Inger og Mikkels datter – Maren – kommer 
ind og siger til Johannes, at han skal skynde sig at 
vække Inger, som han har lovet hende. Johannes 
roser hendes tro og henvender sig til Inger i kisten 
og siger: Vend tilbage til livet! Jeg siger dig, kvin-
de, stå op. Inger vågner, og alle er chokerede.

4. HANDLING OG PERSONER

Gamle Borgen Peter Skrædder

Johannes Inger

Kostumedesign David Gehrt



12

Mikkel Borgen – kaldes Borgen: ældre rig 
gårdejer, der har sønnerne Mikkel, Johannes og 
Anders. Hans kone er død. Borgen har i mange år 
kæmpet for grundtvigianismen på egnen og er et 
respekteret samlingspunkt. Han er dog også stæ-
dig og en smule bitter. Han er skuffet over, at hans 
ældste søn, Mikkel, ikke vil overtage gården og 
dybt ulykkelig over, at hans yndlingssøn Johannes 
er blevet sindssyg.

Mikkel: Søn af Borgen og opkaldt efter ham. Gift 
med den skønne Inger, som dør. Er ikke så troen-
de og begejstret for grundtvigianismen som Bor-
gen og vil derfor ikke overtage slægtsgården. 

Inger: Gift med Mikkel. Sød og mild. Borgen er 
meget glad for hende, og hun kan håndtere hans 
stærke temperament. Hun virker som det samlen-
de punkt i familien.

Anders: Søn af Borgen. Er forelsket i Peter Skræd-
ders datter, Anne, hvilket ikke passer hverken Bor-
gen eller Peter Skrædder, og ingen af dem vil i 
første omgang tillade ægteskabet. 

Johannes: Søn til Borgen. Er blevet sindssyg efter 
at hans kæreste Agathe blev kørt ned af en bil og 
døde, da hun prøvede at redde Johannes fra at 
blive kørt ned. Han er klog, læste teologi inden 
han blev syg og var en god prædikant, som Bor-
gen var stolt af og havde store forhåbninger til. 

Han virker til at være Borgens yndlingssøn. Efter 
sindssygen vandrer Johannes rundt og virker til at 
tro, at han er Jesus. Han udfordrer folk omkring 
sig og siger, at de ikke tror nok på Gud. 

Maren: Lille pige. Datter af Mikkel og Inger. 

Pastor Bandbul: Den nye præst i sognet. Han er 
hverken grundtvigianer eller indremissionsk og er 
ikke så lidenskabelig i sin tro, som hverken Borgen 
eller Peter Skrædder. Borgen har da heller ikke den 
store respekt for præstens mere lunkne kristendom 
og kalder ham for hverken kanel eller skidt.

Lægen: Lægen repræsenterer det naturvidenska-
belige verdensbillede og livsfortolkning i stykket. 
Han tror ikke på Gud, men er overbevist om natur-
videnskabens lovmæssigheder og sejr over troen. 
Han udfordrer og provokerer til tider både Borgen 
og Pastor Bandbul på deres tro. 

Peter Skrædder: Den indremissionske leder i 
sognet. Han er en ældre, principfast og troende 
mand, der virker lige så stædig som Borgen. 

Anne: Peter Skrædders datter

Kirstine: Peter Skrædders kone

4. HANDLING OG PERSONER
PERSONER I ORDET

Mikkel Anders
Kostumedesign David Gehrt
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5. EKSEMPLER PÅ TEMAER,
DER KAN ARBEJDES MED I
ORDET

KRISTENDOMMENS MODPOLER I DANMARK
Kristendom er ikke bare kristendom. Den kristne 
kirkehistorie er fyldt med opgør, transformationer 
og nye kirkelige bevægelser, som alle har deres 
specifikke bud på, hvordan det kristne budskab i 
Bibelen skal tolkes og udleves. Det mest kendte 
opgør inden for den kristne kirke er nok Martin Lu-
thers opgør med den dominerende katolske kirke 
i begyndelsen af 1500-tallet med Reformationen, 
som resulterede i udviklingen af den protestanti-
ske kristendom (’protest’ mod den katolske kirke), 
der omfatter flere forskellige kirkeretninger såsom 
den evangelisk-lutherske kirke, som den danske 
folkekirke er en del af. Som om det ikke var forvir-
rende nok, opstod der i Danmark i begyndelsen af 
1800-tallet en række kristne vækkelsesbevægel-
ser, der stadig hører under den danske folkekir-
ke, men som udsprang af en utilfredshed med de 
kirkelige myndigheder og med den forkyndelse, 
folk oplevede i folkekirken. De to største og mest 
betydningsfulde vækkelsesbevægelser i Danmark 
var Indre Mission og grundtvigianismen. Kaj Munk 
blev præget af begge retninger i sin opvækst, og 
i Ordet er uenigheden og konflikten mellem de to 
retninger et stort tema. 2. akt består næsten kun 
af en meget levende og voldsom diskussion mel-
lem de to patriarker grundtvigianeren Borgen og 
den indremissionske Peter Skrædder. Borgen kon-
kluderer da også, at deres verdenssyn næsten er 
uforenelige: Forskellige Retninger kalder vi Missi-
on og Grundtvigianisme, nej, det er to forskellige 
Religioner ...

DET SKABENDE  - OG DESTRUKTIVE - ORD
Ordet – bådet det talte og det skrevne – er helt 
centralt i den kristne teologi. Helt fra begyndel-
sen af verdens skabelse er ordets kraft afgørende, 
da Guds skabelsesproces sættes i gang via ord: 
Gud sagde: ’Der skal være lys!’ Og der blev lys. 
Bibelen er herefter fyldt med væsentlige begiven-
heder, der centrerer sig omkring ordets betydning 
og kraft. Johannesevangeliet begynder også med 
sætningen: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var 
hos Gud, og Ordet var Gud, og Kaj Munk kaldte 
faktisk i lang tid sit skuespil for I begyndelsen var 
Ordet. Også Grundtvig blev kendt for sit motto 

om det levende ord og pegede på, at det net-
op var i den mundtlige forkyndelse og i samtalen 
mellem kristne, at Guds ord overleveres fra gene-
ration til generation og binder vores fælles kristne 
historie sammen i et levende fællesskab. Men or-
dets magt og kraft anvendes både godt og skidt 
af menneskene. I udvekslingen af ord ligger både 
potentialet til at glæde andre og skabe liv, men 
også til at skade andre. Den karismatiske forfat-
ter og præst Johannes Møllehave lagde vægt på 
vores ansvar i forhold til ikke at bruge ord til at 
gøre andre ondt. Han omskrev det gammeltesta-
mentlige bud Du må ikke bedrive hor til Du må 
ikke bedrive ord. Også i Ordet ser vi både orde-
nes livgivende og destruktive kraft. Borgen og Pe-
ter Skrædder kæmper mod hinanden med ord og 
ender med at gøre hinanden ondt. Faktisk bliver 
Peter Skrædders ord til Borgen om, at han næsten 
håber, at Inger må dø jo til virkelighed, da de er 
sagt. 

Også inden for sprogvidenskaben og sprogfilo-
sofien arbejder man ud fra en lidt anden tilgang 
med, at sproget har en evne til at skabe den ver-
den, vi lever i – nemlig inden for teorien socialkon-
struktivisme. Sprogfilosoffen J.L. Austin under-
stregede i 1950’erne med sine teorier om sprog/
talehandlinger, at sprog ikke kun har en funktion 
som en faktuel og objektiv måde at snakke om 
verden på, men at sprog i lige så høj grad er et 
middel til at skabe verden. I den mere kuriøse og 
ekstreme ende af socialkonstruktivistiske opfattel-
ser finder man svenske børnehavers forbud mod 
at bruge kønsbetegnelserne ’han’ og ’hun’ til for-
del for ordet ’hen’, der er en kønsneutral beteg-
nelse for begge køn. Tankegangen er netop, at 
ordene skaber vores virkelighed. At vi gennem vo-
res sproglige modsætningspar såsom dreng–pige 
skaber konkrete forventninger til det ord, der be-
nævner det enkelte køn. Altså, at hvis man er el-
ler kaldes ’dreng’, så skal man også leve op til de 
egenskaber, vi kulturelt har knyttet til dette ord – 
eksempelvis: modig, voldsom, sportslig, aktiv osv.
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5. EKSEMPLER PÅ TEMAER,
DER KAN ARBEJDES MED I
ORDET

VERDENSBILLEDER, MAGT OG KONFLIKT
Ordet er fyldt med mange forskellige konflikter 
og magtstrukturer. Næsten hver eneste scene er 
bygget op omkring en konflikt på et konkret eller 
mere overordnet niveau. Konflikterne udspiller sig 
blandt andet:

•  I familien Borgen omkring slægtsgården Bor-
gensgaard, og hvem der skal arve og viderefø-
re den.

•  Mellem den gamle Borgen og Peter Skrædder 
og de to trosretninger, grundtvigianisme og 
Indre Mission, og i den sammenhæng om An-
ders og Anne må giftes med hinanden. 

•  Mellem Johannes’ dybe tro og den mere al-
mindelige, tvivlende tro

•  I forholdet mellem tro og moderne lægeviden-
skab. 

Der er i de enkelte konflikter, men også generelt i 
stykket, en tydelig patriarkalsk dominans, hvor de 
ældre mænd dominerer deres respektive værdi-
områder og forsøger at vinde de kampe, de ind-
går i, mens kvinderne mere eller mindre passivt 
forsøger at glatte ud og lægge låg på konflikter-
ne. Det er både forskellige verdensbilleder og pa-
triarkalsk stædighed, der støder sammen, og det 
virker ikke til, at nogle af konfliktens deltagere er 
villige til at rykke sig fra deres position – ikke før 
Inger er død. Ligheden med mange af nutidens 
konflikter og endeløse forsøg på at forsvare egne 
værdier og positioner er oplagt. Og som skuespil-
ler Kjartan Hansen (spiller Johannes i forestillin-
gen) siger i interviewet nedenfor er stykket også 
relevant i dag, fordi: det handler om opgøret med 
etablerede og patriarkalske magthierarkier og 
sort/hvide verdensopfattelser, der skaber konflik-
ter. Og vi har i den grad i dag fået nok af stædige 
idioter, som er ved at bringe os i tredje verdens-
krig eller ødelægge jordens økosystem. Vi har 
mere end nogensinde brug for nogle empatiske 
personer som Johannes, som tror på deres sag, 
og som vinder kampe for den fælles sag.

MIRAKLER
I Ordet er troen og tvivlen på miraklernes mulig-
hed et væsentligt tema. Måske fordi Kaj Munk 
selv gennem livet var optaget af spørgsmål, der 
relaterede sig til mirakelmuligheden inden for det 
religiøse univers. Kaj Munk havde selv oplevet 
tabet af vigtige personer omkring sig i sit liv, og 
det affødte naturligt spørgsmål om, hvorfor Gud 
tillader den meningsløse lidelse og død på trods 
af menneskets bønner, og hvorfor Gud ikke griber 
ind med sin almagt? 

Hele den kristne historie er ellers i høj grad en 
mirakelfortælling. Selvom Jesus i Det Nye Testa-
mente til tider forsøger at nedtone sine mirakel-
handlinger, er evangelierne fyldt med eksempler 
på forskellige typer af mirakler, han udfører på 
sin vej. Jesus vækker døde til live, går på vandet, 
helbreder syge, uddriver dæmoner, får stormen til 
at lægge sig og laver endda vand om til vin, hvis 
det ellers tæller som et mirakel – eller et under, 
som de overnaturlige hændelser ofte kaldes i en 
kristen kontekst. Og hele Jesu egen undfangel-
se, fødsel, dåb, død og genopstandelse er også 
omgivet af mirakuløse omstændigheder. Også før 
og efter Jesus er den kristne fortælling fyldt med 
mirakler, der tolkes som et tegn på, at Guds kraft 
er til stede på jorden, og at miraklerne er den di-
mension, hvor hans virke kommer til syne. I Det 
Gamle Testamente må historien om de ti plager 
samt Moses adskillelse af Det Røde Hav også an-
ses som mirakler, hvis begrebet forstås som en 
hændelse, der bryder med de ellers gældende 
naturlove. I den kristne historie efter Jesus mang-
ler der heller ikke mirakler. Det er især inden for 
katolicismen, at miraklerne opleves som en reel 
virkelighed, og selv i dag får de fleste katolske Pa-
ver tildelt mirakler, når de kåres som helgener. Ek-
sempelvis har Johannes Paul II, som døde i 2004, 
fået tilskrevet to mirakler. Miraklet om en fransk 
nonne, som blev helbredt for Parkinsons sygdom 
ved at bede om den afdøde paves forbøn, og en 
kvinde fra Costa Rica, som er blevet helbredt for 
en pulsåreudvidelse, såkaldt aneurisme. I Ordet 
kæmper Johannes en ensom kamp – sammen 
med børnene – i troen på, at det konkrete mirakel 
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5. EKSEMPLER PÅ TEMAER,
DER KAN ARBEJDES MED I
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kan ske med Inger. Borgen kalder på et tidspunkt 
mirakler for sværmeri og hysteri, men er alligevel 
fascineret af den kendte katolske mirakeldesti-
nation Lourdes, hvor den unge pige Bernadette 
Soubirous i 1885 modtog åbenbaringer af Jomfru 
Maria, og hvor der efter sigende efterfølgende er 
sket mirakuløse helbredelser. I dag valfarter 6 mil-
lioner pilgrimme hvert år til Lourdes for at opleve 
både åndelige og fysiske helbredelser. Men Bor-
gen er ikke ene om at tvivle på konkrete mirakler. I 
Danmark tror de fleste mennesker nemlig ikke på 
mirakler. I en international undersøgelse fra 1998 
blev et repræsentativt udsnit af danskerne spurgt: 

Tror De på mirakler? 25 procent svarede ja, mens 
79 procent af amerikanerne svarede ja. Det passer 
måske fint med det faktum, at tv- og internet-præ-
dikanter i USA tjener mange penge på at påstå, at 
de kan foretage helbredelser af syge mennesker.

ARBEJDSSPØRGSMÅL
1.  Læs Kaj Munks brev til sin mor. Gengiv mundtligt oplevelsen Kaj Munk har oplevet. Hvad 

er der sket? Hvorfor skriver Kaj Munk brevet til sin mor? Hvilke tanker og overvejelser har 
oplevelsen givet Kaj Munk? Hvad karakteriserer Kaj Munks skrivemåde? Hvordan kan man 
se, at det er et personligt brev til en, han kender godt?

2.  Læs tekstuddrag 1 nedenfor. Hvordan er forholdet mellem Inger og Mikkel samt Borgen 
og Inger? Hvordan forløber samtalen mellem præsten og Johannes? Hvad mener Jo-
hannes med det sidste udsagn til præsten: Og du? Ved du, at du er sindssyg? Borgen 
og Inger taler allerede i uddraget om mirakler – hvad er deres syn på mirakler? Hvilke 
konflikter lægges der op til i hele tekstuddraget? Hvilket indtryk får man af de forskel-
lige personer via deres replikker (replikindividualisme), og de ting de siger i uddraget? 

3.  Læs tekstuddrag 2 nedenfor, der er den religiøse diskussion mellem Borgen og Peter Skræd-
der - altså et opgør mellem Indre Mission og grundvigianismen. Redegør for de angreb og 
negative opfattelser af hinanden, som Borgen og Peter Skrædder har. Hvordan kommer 
magtkampen og -udøvelsen til udtryk gennem sproget, og hvilke strategier bruger de hver 
især for at få overtaget i konflikten? Undersøg herefter på nettet og i egne lærematerialer 
den historiske baggrund for de to kristne bevægelser og de væsentligste forskelle mellem 
dem i forhold til livssyn, menneskesyn, frelsessyn og ritualer. 
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4.  Læs tekstuddrag 3 nedenfor, der er afslutningen på Ordet. Hvordan vækker Johannes Inger? Jo-
hannes er lige ved at give op med hensyn til at udføre miraklet, men hvad gør det muligt for ham 
alligevel? Hvad kritiserer Johannes de andre for, og hvad mener han med, at han er blevet klog 
mellem kloge? Diskuter, om I tror på mirakler i klassen? Og hør om nogen har oplevet noget, der 
kunne defineres som et mirakel. Hvis mirakler sker, hvad er det så for en kraft, der sørger for dem? 

5.  Opfør mindst et af de tre tekstuddrag og udskift skuespillerne for hver scene. Forsøg at få så man-
ge nuancer frem i gennemspilningen via nogle af de virkemidler en skuespiller har til rådighed: 
toneleje, stemmestyrke, blikretning, pauser, kropssprog og bevægelse på ’scenen’. Find eksempler 
på replikindividualisme i de tre tekstuddrag. Altså, hvordan er de enkelte figurers måde at tale og 
reagere på med til at underbygge den opfattelse, vi har af dem. Læg mærke til scenerne, når I ser 
stykket og diskuter efterfølgende, hvordan scenen blev fremført af de forskelige skuespillere med 
hensyn til udtale, mimik, gestik, blik, bevægelser og interaktion med de andre skuespillere.

6.  Nedenfor er der 15 forskellige temakort og fire blanke kort. Print kortene og klip dem ud. Sæt jer 
efter forestillingen (eller læsning af stykket, hvis I har læst dette inden forestillingen) i grupper af 
4-5 personer og spred temakortene ud mellem jer, så teksten er synlig. Læs kortene og vurder, om 
I synes, at der mangler væsentlige temaer. Hvis der gør, så udfyld de blanke kort med dette/disse 
tema/temaer. Vælg herefter på skift et kort fra bunken og fortæl hinanden, hvorfor I mener, at netop 
det valgte temakort er centralt. Det er vigtigt, at I kommer med et helt konkret eksempel fra fore-
stillingen/stykker. Bliv ved til I sidder med to-tre kort hver og læg så resten væk. Sortér nu de valgte 
kort og udvælg de ti, der for jer som gruppe er de mest centrale.

Sortér dem hierarkisk:

Fremlæg jeres valg enten for en anden gruppe eller for hele klassen

5. EKSEMPLER PÅ TEMAER,
DER KAN ARBEJDES MED I
ORDET
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Tro Tvivl Mirakler Kristendom

Kærlighed Uretfærdighed Afmagt Skæbne

Død Gud Naivitet Magt

Patriarkat Fornuft Egoisme

KORT KORT KORT KORT

KORT KORT KORT

KORT KORT

KORT

5. EKSEMPLER PÅ TEMAER,
DER KAN ARBEJDES MED I
ORDET
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Nogle klassiske kunstværker og skønlitterære tek-
ster betragtes som så centrale og væsentlige, at 
de indskrives i det, man kalder en kanon. Kanon-
begrebet (med tryk på første stavelse og dannet 
ud fra det græske ord kanon, som betyder stang, 
målestok, regel, rettesnor) dækker over, at vis-
se kunstværker er blevet obligatoriske at kende 
til for ’den dannede borger’. Inden for litteratur-
historien findes både officielle og uofficielle ka-
nonlister over forfattere og værker. De uofficielle 
kanonlister kan være de værker, som eksempelvis 
de fleste lærere næsten altid bruger i deres un-
dervisning, og de officielle kanonlister er blandt 
andet de 14 danske forfattere, som alle elever på 
ungdomsuddannelserne skal læse en tekst af.

I 2005 nedsatte kulturministeren syv udvalg, der 
gav deres bud på de mest uomgængelige dan-
ske kunstværker inden for forskellige kunstneriske 
genrer – den danske kulturkanon. Kulturkanonen 
består af 108 værker fordelt på kunstarterne ar-
kitektur, billedkunst, design og kunsthåndværk, 
film, litteratur, populærmusik, partiturmusik, sce-
nekunst og børnekultur. Kanonen var tænkt som 
en introduktion til den danske kulturarv, og den 
blev både ved offentliggørelsen og efterfølgende 
diskuteret ivrigt. Ordet var blandt de 12 scene-
kunst-værker (skuespil, ballet, revy-numre, kon-
certer, teater-happenings). I begrundelsen for at 
udvælge Ordet lød det blandt andet:

I en dramahistorie præget af småborgerlig snus-
fornuft er digterpræsten Kaj Munks vanvittige og 
irrationelle skuespil Ordet på alle måder et sær-
syn. Et anfægtet værk, forfattet over en 6 dage 
lang skriverus, der lovpriser “bønnens mod” og 
forkynder “underets mulighed” i vore dage. (….) 
Intet er nemmere end at kritisere Ordet. Både for 
stykkets radikale genreskred fra de første akters 
folkekomedie til de sidste akter, der antager ka-
rakter af mirakelspil. Og for den villede djærvhed, 
der ofte skæmmer dialogen og giver den et snert 
af kold kalkulering. Men kritikken forstummer, for 
Ordet er skrevet med en vildskab, der får en til 
at sluge det scene for scene. Det er vanskeligt at 
finde plads til tvivlen, så længe man befinder sig i 
Kaj Munks overspændte univers.

Du kan finde hele den danske kulturkanon her:  
https://kulturkanon.kum.dk/

Du kan læse mere om den danske kulturka-
non her (kræver biblioteks- eller UNI-login):  
https://faktalink.dk/titelliste/kult#anchor1028

6. ’ORDET’ OG
DEN DANSKE KULTURKANON

https://kulturkanon.kum.dk/  
https://faktalink.dk/titelliste/kult#anchor1028
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1. Spørg jeres dansklærer om han/hun har en uofficiel kanonliste over tekster, som han/hun altid læser 
med sine klasser. Få begrundelsen for hvorfor netop denne tekst/disse tekster er væsentlige.

2. Skim alle beskrivelserne i den danske kulturkanon - https://kulturkanon.kum.dk/ - inden for litteratur 
og scenekunst. Hvor mange kender du? Får du lyst til at læse nogle af dem – hvorfor/hvorfor ikke? 

3. Lav jeres egen kanonliste på klassen blandt de tekster som I har læst i dansk, som I finder specielt 
værdifulde. Begrund hvorfor dine udvalgte tekster skal med.

4. Er det vigtigt og relevant at kende til nogle af de kunstværker, som har været med til at forme den 
danske kulturhistorie og identitet? Diskuter i klassen.

5. Mange mener, at tv-serier i dag er et væsentligt supplement til - og måske næsten en erstatning 
for - den klassiske skrevne skønlitteratur som den genre, hvor mange møder den gode fortælling. 
Diskuter, om dette er rigtigt, og hvilke konsekvenser (positive og negative) det har for litteratur og 
læsning.

6. ’ORDET’ OG
DEN DANSKE KULTURKANON

ARBEJDSSPØRGSMÅL

https://kulturkanon.kum.dk/
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7. CARL TH. DREYER OG
FILMATISERINGEN AF ORDET

Carl Theodor Dreyer (1889-1968) er en af Dan-
marks største filminstruktører. Mange mener, at 
der i den danske filmhistorie nærmest kun kan ta-
les om, at der findes to afgørende og markante 
skikkelser, nemlig Dreyer og Lars von Trier, som 
begge er skelsættende fornyere af filmkunsten. 
Dreyer og Trier minder da også om hinanden på 
mange punkter, og Trier har flere gange erkendt 
sin gæld til og respekt for Dreyers kunstneriske vir-
ke. Carl Th Dreyer er sammen med komponisten 
Carl Nielsen den eneste kunster, der har to kunst-
værker med i den danske kulturkanon, nemlig Du 
skal ære din hustru (1925) og Vredens dag (1943). 
Selvom hans filmatisering af Ordet fra 1955 ikke 
er med i kulturkanonen, regnes den for et af hans 
største mesterværker. 

Dreyers Ordet blev ikke bare anerkendt i Danmark, 
men anses også internationalt som en skelsætten-
de film i europæisk filmhistorie og vandt et hav af 
filmpriser, blandt andet en Guldløve på Filmfesti-
valen i Venedig og en Golden Globe i Hollywood 
for Bedste Udenlandske Film. Danske film som 
Gabriel Axels Babettes Gæstebud og ikke mindst 
Lars von Triers Breaking the waves er inspireret af 
Ordet og dens tematisering af det simple mirakel 
og miraklet i det simple. Senest har den kendte 
amerikanske forfatter Paul Auster hyldet filmen i 
sin roman Usynlig fra 2009, hvor han lader en af 
sine hovedpersoner se Dreyers Ordet i biografen 
med følgende effekt: (…) og du sidder og klamrer 
dig til din søsters arm mens tårerne triller ned ad 
dine kinder. Det der ikke kan ske, er sket, og du er 
lamslået over det du har været vidne til. Der sker 
en forandring i dig efter det. Du ved ikke hvad det 
er, men det er som om de tårer du fældede da du 
så kvinden vende tilbage til livet har skyllet noget 
af den gift ud der har hobet sig op inde i dig.

Dreyer havde selv overværet premieren på Ordet 
på Betty Nansen Teatret i 1932 og havde ønsket 
at filmatisere skuespillet lige siden. Det lykkedes 
først 23 år efter, hvor han optog filmen på egnen 
omkring Vedersø, hvor Kaj Munk var præst. Lokale 
bønder og fiskere optræder som statister i filmen, 
og rollelisten blander kendte skuespillere og ama-
tører. Et filmisk mesterværk var skabt på baggrund 
af et dramatisk mesterværk. 

Dreyers Ordet kan ses på Filmstriben her: htt-
ps://fjernleje.filmstriben.dk/film/9000004501/or-
det?login=# 

Der er et væld af gode artikler og informationer 
om Dreyers liv og filmproduktion på Det Danske 
Filminstituts hjemmeside om Dreyer her: https://
www.carlthdreyer.dk/ 

https://fjernleje.filmstriben.dk/film/9000004501/ordet?login=# 
https://fjernleje.filmstriben.dk/film/9000004501/ordet?login=# 
https://fjernleje.filmstriben.dk/film/9000004501/ordet?login=# 
https://www.carlthdreyer.dk/
https://www.carlthdreyer.dk/
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1.  Læs om Dreyers Ordet her: https://www.carlthdreyer.dk/carlthdreyer/filmene/ordet 
Se filmen på Filmstriben og arbejd med den ud fra jeres fokus/gennemgang af Kaj Munks Ordet og 
jeres undervisningsmaterialer om film og filmiske virkemidler. 

2.  Vil man arbejde med Dreyer, filmiske virkemidler og remediering med en lidt kortere film, lavede 
Dreyer i 1948 en meget berømt kortfilm over Johannes V. Jensens novelle Nåede de Færgen? fra 
1925. Novellen handler om et ungt par på motorcykel, der skynder sig over Fyn for at nå den næste 
færge fra Nyborg. Men døden forfølger dem i en mystisk bil. Dreyer lavede filmen som et bestil-
lingsarbejde for Rådet for Større Færdselssikkerhed og ændrede titlen til De nåede færgen. Selvom 
Dreyer selv betragtede filmen lidt som venstrehåndsarbejde, blev filmen anerkendt som original og 
nyskabende, og den er fyldt med sjove og karakteristiske filmiske virkemidler. 

Se filmen her – lidt nede i højre side af websiden: https://www.carlthdreyer.dk/carlthdreyer/filmene/
de-naede-faergen 

Læs novellen i en tekstantologi eller her: https://docplayer.dk/43327252-Naaede-de-faergen-af-jo-
hannes-v-jensen-1925.html 

Læs om filmen her: https://www.carlthdreyer.dk/carlthdreyer/filmene/de-naede-faergen

7. CARL TH. DREYER OG
FILMATISERINGEN AF ORDET

ARBEJDSSPØRGSMÅL

https://www.carlthdreyer.dk/carlthdreyer/filmene/ordet 
https://www.carlthdreyer.dk/carlthdreyer/filmene/de-naede-faergen
https://www.carlthdreyer.dk/carlthdreyer/filmene/de-naede-faergen
https://docplayer.dk/43327252-Naaede-de-faergen-af-johannes-v-jensen-1925.html
https://docplayer.dk/43327252-Naaede-de-faergen-af-johannes-v-jensen-1925.html
https://www.carlthdreyer.dk/carlthdreyer/filmene/de-naede-faergen
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8. INTERVIEW MED INSTRUKTØR ANJA 
BEHRENS OG SKUESPILLER (JOHANNES 
I ORDET) KJARTAN HANSEN.

HVAD ER ’ORDET’ FOR ET SKUESPIL?
Anja Behrens: Jeg kendte ikke til Ordet, før jeg 
blev præsenteret for det i denne sammenhæng, 
og jeg var af flere grunde helt vild med det ved 
første gennemlæsning. Blandt andet fordi det er 
en tabu-fri behandling af nogle helt store grund-
læggende eksistentielle temaer som tro, tvivl, 
mirakler og vanvid. Samtidig er det et stykke, 
der går all in og ikke levner plads til kompromis. 
Det er dybt provokerende på en positiv og eks-
trem intens måde. Jeg var helt rundt på gulvet, 
da Kaj Munk lader Inger vågne fra døden til slut. 
Kan man gøre det i et teaterstykke på den måde, 
tænkte jeg. Intensiteten opstår også ud fra, at jeg 
som læser eller tilskuer ikke på noget tidspunkt 
får ro til at tænke eller analysere tingene, der sker. 
Stykket sitrer hele tiden, og hver replik er ladet 
med ekstrem energi, og det er en lang emotionel 
rutsjebanetur, der slutter med det vanvittige mira-
kel, der efterlader mig helt forvirret. Det er meget 
rørende og ekstremt.

Kjartan Hansen: Jeg er enig med Anja. Det er et 
drama, hvor vi har de helt store følelser i spil, og 
hvor det går fra 0 til 100 på et sekund. Der er intet 
optræk eller tilløb til de store scener, der indehol-
der stor sorg. Det er bare sorg – bum. Og så slut-
ter det bevidst så brat, at man sidder der med en 
oplevelse, som ikke skal eller kan forklares, men 
som sidder dybt i en. 

Jeg blev meget berørt af alle de tab, som er i 
stykket. Alle taber et eller andet vigtigt for dem 
– Johannes, Mikkel, Borgen, Peter Skrædder og 
ikke mindst børnene, som er ofrene i en verden, 
de ikke helt forstår. Ud over de grundlæggende 
eksistentielle temaer, Anja nævnte, så handler det 
for mig også om at give slip på den opfattelse, vi 
har af andre mennesker og af verden – så vi kan 
komme nye og bedre steder hen. En form for ge-
nerationsskifte eller faderopgør. Eksempelvis vir-
ker det ikke til, at Borgen helt kan give slip på den 
opfattelse, han har af Johannes, fra før han blev 
syg. Den dygtige og succesfulde teolog, der må-
ske kan føre Borgensgaard videre i grundtvigianis-
mens ånd. Borgen ophøjer hele tiden Johannes, 
mens Johannes næsten virker desperat og gen-
nem hele stykket beder sin far om at give slip på 
ham. Og miraklet til slut bliver et billede på, at 
det lykkes for Borgen at erkende, at han har mi-
stet den gamle Johannes, men at en ny forståelse 
af Johannes nu kan vokse frem. Og når Johannes 
siger til slut Nu begynder livet først er det et tegn 
på, at han har fået friheden. Endelig kan jeg leve 
det liv, hvor jeg ikke skal leve op til noget. 

HVAD SIGER STYKKET OM MIRAKLER?
Anja Behrens: Altså, igen er jeg så vild med det 
provokerende i, at miraklet bliver så konkret og 
synligt på den måde, som det gør. Det er noget, 
vi er så langt væk fra i dag, og det er et tema og 
nogle følelser, vi ikke er så meget i kontakt med, 
men Kaj Munk smækker det bare i hovedet på os. 
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Han holder fast og siger: ja, det sker. I det moder-
ne liv med al dets kompleksitet og fornuft er det 
nok ikke nemt at tro på, at det umulige er muligt. 
Men det smukke i stykket er jo også, at det ikke 
beskrives som nemt – det er en hård kamp for alle 
at håndtere den dybe livstvivl og voldsomme op-
levelser som dødsfald. At miste et liv, man elsker, 
hvordan finder man håb igen bagefter? Men selv-
om det ikke er nemt at tro på, at det umulige er 
muligt, er den tro også noget, som giver utroligt 
meget håb, og det er noget, som jeg synes, at 
vi har brug for i verden. Og måske kan sådan et 
stykke, og de overvejelser det medfører bevæge 
og flytte noget. Så på en måde kan man sige, at 
det er et enormt mørkt stykke, men det indehol-
der virkelig også et håbets lys, der siger, at vi ikke 
skal give op, men blive ved med at tro på, at vi 
kan aktivere en kærlighed i os, som kan gøre det 
umulige muligt. 

Kjartan Hansen: Det interessante i stykket er jo, 
at selvom de fleste af dem er troende, så har de 
mistet den grundlæggende tro på, at mirakler kan 
ske – undtagen børnene. Og det er måske det 
tab, vi har i samfundet i dag. Vi har glemt noget, 
og det er der måske stadig, selvom vi har glemt 
det. Om det så er mirakler i sig selv eller en anden 
tilgang til tro eller bare livets mirakel eller kær-
ligheden, så mangler vi det måske. Men uanset 
hvad, så har vi jo i hvert fald kærlighedens mirakel, 
som også er den, der sejrer til sidst over alle de 
mange konflikter i stykket - Anders og Anne får 
hinanden, og familien får Inger. Kærligheden vin-
der – det kan den også i dag. 

Anja Behrens: I forhold til selve miraklet kan man 
sige, at det selvfølgelig i sin natur er noget my-
stisk, som vi aldrig helt kommer til at forklare. Det 
smukke i stykket er dog, at det ikke bare er noget, 
der sker af sig selv, men sker fordi menneskene 
aktiverer noget og investerer noget. Det er for 
mig at komme ind til en kerne, der siger, at det 
her handler egentlig i bund og grund om kærlig-
hed, og det handler ikke længere om, hvem som 
har ret, og hvem der har den rigtige Gud – nej, 
det handler simpelthen kun om, at der er den her 

kærlighed til det her menneske. Og selvom det 
er Johannes, der siger ordene og udføre miraklet, 
så er det jo barnet – Maren – som får ham til det, 
måske netop fordi barnet er det menneske, som 
endnu ikke er fyldt med alle de her lag og opfat-
telser af, hvad der er det rigtige og det forkerte – 
barnets kærlighed til moren er bare ren. Maren er 
ligeglad med, hvad der sker i de forskellige magt-
hierarkier. Hun skal ikke opnå eller forsvare noget, 
men er kun koncentreret om sin kærlighed til sin 
mor. Og måske er mirakler knyttet til det vilkår. 

HVORFOR ER ’ORDET’ RELEVANT I DAG?
Kjartan Hansen: Det er blandt andet relevant, 
fordi det handler om opgøret med etablerede 
og patriarkalske magthierarkier og sort/hvide ver-
densopfattelser, der skaber konflikter. Og vi har i 
den grad i dag fået nok af stædige idioter, som 
er ved at bringe os i tredje verdenskrig eller øde-
lægge jordens økosystem. Vi har mere end no-
gensinde brug for nogle empatiske personer som 
Johannes, der tror på deres sag, og som vinder 
kampe for den fælles sag. Så er det også relevant 
og udfordrende i forhold til vores opfattelse af en 
rationel og fornuftsstyret verden. Det er genialt 
at lade et mirakel ske, og det er som et trylleri, 
hvor man bliver snydt og må spørge sig selv om, 
hvad der lige skete, og om der er mere mellem 
himmel og jord, end man tror. Og så er der hele 
teateroplevelsen og iscenesættelsen af en gam-
mel klassiker på en ny og levende måde, som jeg 
tror er meget oppe i tiden og tiltaler de unge. Alt-
så, det at komme væk fra skærmen og ind og se 
en fortælling med nogle virkelige mennesker om 
følelser, som alle kan genkende. Med den opsæt-
ning, Anja laver, bliver man suget ind i stykket i et 
sansebombardement og en følelsesmæssig rejse, 
som jeg tror giver et kæmpestort og måske ander-
ledes nærvær, end mange er vant til. 

Anja Behrens: Jeg synes, at det er så fascine-
rende, at det foregår i en anden tid i en lillebitte 
landsby, der bare er en plet på verdenskortet, men 
alligevel kæmper de med de store spørgsmål, vi 
også kæmper med i dag i hele verden: hvad er 
den rigtige tro, og hvordan håndterer vi forskelli-

8. INTERVIEW MED INSTRUKTØR ANJA 
BEHRENS OG SKUESPILLER (JOHANNES 
I ORDET) KJARTAN HANSEN.
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ge syn på verden. Og det rører mig dybt, for det 
er simpelthen så problematisk og dybt frustreren-
de, at vi stadig i dag skal kæmpe med konflikter 
om religion og det rigtige verdenssyn i stedet for 
at finde en fælles ånd om fred – det er så trist. Vi 
har brug for håb i dag. Og vi har måske brug for at 
indse, at vi alle har et ansvar for at skabe håb. At 
indse, at miraklerne og ændringerne måske ikke 
kommer af sig selv, og at vi ikke bare kan overlade 
det til en anden instans end os selv – eksempelvis 
Gud eller eksperter. Det er ikke nok at tale, men vi 
skal aktivere og få kraft fra kærligheden og være i 
stand til nogle gange at opgive vores fastlåste po-
sitioner, som vi jo ser så mange af i stykket. Og så 
skal vi også kunne aktivere tilgivelsen. I Ordet skal 
mange jo rykke sig for at miraklet kan ske med 
både Inger og med Anders og Anne. Og det har 
vi også brug for i dag. Kærlighed og tilgivelse. 

HVORDAN ARBEJDER I MED STYKKET HER I 
BEGYNDELSEN, HVOR ALLE INVOLVEREDE 
LIGE HAR MØDT HINANDEN?

Kjartan Hansen: Anja har en interessant og 
spændende arbejdsmetode, hvor vi blandt andet 
lige nu arbejder med forskellige ritualer. Med ud-
gangspunkt i et ord, der har en eller anden tilknyt-
ning til stykket, laver vi forskellige ritualer, som vi 
opfører for de andre. Jeg har eksempelvis haft or-
det ’besættelse’, hvor jeg så skulle opfinde et ritu-
al, som alle på en eller anden måde er involveret i. 
Alle har forskellige overskrifter – og så kan man te-
ste, om man kan bruge noget af det i stykket, men 
også bare anvende det til at tale om nogle af te-
maerne og fortolkningen af stykket. På den måde 
er vi som skuespillere med til at lave et kreativt og 
kunstnerisk bidrag og en fortolkning, og Anja får 
lidt indsigt i vores personligheder og noget inspi-
ration til stykket. Det er en meget spændende og 
intuitiv måde at arbejde på

Anja Behrens: Ritualerne kræver, at skuespiller-
ne alle fra starten involverer sig i en kunstnerisk, 
fysisk og emotionel tilstedeværelse. Alle deltager 
og bidrager, og de deler deres intuitive tilgang til 
teksten uden ord. Det er rituelle handlinger, som 
har noget med det centrale emotionelle grundlag 
i stykket at gøre. Uanset om du har en lillebitte 
rolle, som ikke siger noget, så er du med til at 
skabe disse ritualer. Det vil sige, at vi i første om-
gang ikke taler om stykket, vi handler i stedet for 
– i princippet er det en måde at komme i kontakt 
med hele emnet på ved at lave små værker om 
det. Det handler om at finde ind til den kreative 
proces og den intuitive, helt åbne og ufærdige 
skabelsesproces, som jeg synes er givtig at be-
gynde med, fordi den åbner noget, som er svæ-
rere at åbne, hvis jeg først har været igennem en 
analyse med skuespillerne. Jeg er meget interes-
seret i før-stadiet, hvor vi ikke har en ide om, hvad 
der sker. Og det er ikke så meget for at vi skal 
anvende ritualerne i stykket – nogle gange kom-
mer der nogle guldklumper, som man kan bruge, 
men det handler mere om at skabe et fællesskab 
om den kunstneriske proces. Arbejdsprocessen 
passer også godt til vores intention om at lave en 
forestilling, som både har tekst, krop, tid, sted, 
lyd, lys og følelser i en ligelig balance. Derfor har 
vi også kortet teksten meget ned, så der er plads 
til fysiske handlinger, og hvor halvdelen af forestil-
lingen er ordløs.

8. INTERVIEW MED INSTRUKTØR ANJA 
BEHRENS OG SKUESPILLER (JOHANNES 
I ORDET) KJARTAN HANSEN.
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AT ANALYSERE DRAMA
Dramaet er grundlæggende en helt anden kunst-
form end anden litteratur, da dramaet jo er skre-
vet med henblik på opførelsen af et tekstmanus af 
skuespillere – dramaet er altså scenekunst. Dra-
maet skiller sig også ud som et medie, der er bun-
det til tid, rum og konkrete tilskuere i det nærvær, 
som opstår i situationen ved opførelsen. Teater-
oplevelsen er nemlig også en social og sanselig 
oplevelse. Social, fordi vi sidder der sammen som 
publikum – sammen med skuespillerne på scenen 
- og deler oplevelsen af den nærværende fiktion 
i vores fælles ’lige nu’. Og sanselig, fordi vi ople-
ver det hele gennem vores sanser: Forestillingens 
rum, figurer og forløb skildres netop via scenogra-
fien, lyset, lyden, kostumerne, rekvisitterne, hand-
lingerne, de talte replikker og bevægelser. Vi ser, 
lytter, mærker og deltager aktivt og meddigtende 
i skabelsen af fiktionen. Teatrets formsprog og ud-
tryk kræver altså, at vi indstiller os på en anden 
måde at opleve på, end når vi sidder alene med 
en bog. Derfor mangler vi også en væsentlig di-
mension, når vi ’bare’ læser dramaet og ikke ser 
det opført på scenen. Vi mangler nemlig de visu-
elle udtryk og signaler, som ligger i scenografien, 
skuespillernes kropssprog og udtale, bevægel-
serne mellem skuespillerne og det menneskelige 
nærvær, som findes i teatersalen. Vi må derfor i 
vores læsning af dramaet være i stand til at leve os 
ind i og måske selv visualisere, hvordan replikker 
udtales, rummene ser ud og personerne agerer 
kropsligt.

Dramaet tager ofte udgangspunkt i en konflikt 
eller intrige. Det er optrapning af denne konflikt, 
der forfølges i dramaet – og som munder ud i kon-
fliktens løsning i slutningen af dramaet. I analysen 
af dramaet er det derfor centralt at forsøge at 
identificere, hvilke(n) konflikt(er) dramaet udspiller 
sig omkring.

I modsætning til romanen, novellen og lyrikken, 
der har en fortæller, er der som hovedregel in-
gen fortæller i dramaet. Det betyder, at det er 
det, personerne siger og gør på scenen, der står 
i centrum for dramaet. Hvad personerne tænker, 

ved vi ikke, med mindre personen tænker højt. Og 
hvad personen har oplevet i fortiden ved vi heller 
ikke, med mindre det bliver nævnt i dramaet. Dra-
maet er altså en genre, der koncentrerer sig om 
nuet. Og hvor handlingen og konflikterne – især 
i det læste drama – kommer til udtryk gennem 
personernes replikker. Det er derfor væsentligt at 
komme i dybden og lægge mærke til nuancerne 
i replikkerne. I udgangspunktet mimer dramaet jo 
– som regel – en virkelighed, vi kan genkende og 
identificere os med, og vi kan derfor forholde os 
til replikker og dialog, som var det rigtige menne-
sker, der talte sammen i en virkelig situation. Man 
kan derfor anvende megen af den teori i analysen 
af replikker og dialog, som vi også anvender i ana-
lyse af virkelige samtaler og kommunikation. Det 
er derfor oplagt at anvende teori og begrebsap-
parat fra sociolingvistikken, sprogsociologien og 
sprogpsykologien i det analytiske arbejde med 
det læste drama. Teorier, begreber og modeller 
om sprog-/talehandlinger, undertekst, facework, 
kommunikationssituationen og transaktionsanaly-
se er derfor oplagt at anvende i den nedenståen-
de analysemodel til det læste drama.

Men vigtigst af alt er det at komme i teatret med 
jævne mellemrum, så man bliver fortrolig med 
den unikke måde og de virkemidler, som gør det 
skrevne drama levende og nærværende.

ARBEJDSSPØRGSMÅL
1.  Hvilke erfaringer har du med teateroplevel-

ser? Fortæl til en gruppe eller klassen om 
dine oplevelser som teatergænger eller 
skuespiller. Fortæl ud fra din teatererfaring, 
hvad du synes karakteriserer teatret som 
kunstform i forhold til litteraturen, og hvilke 
styrker der er ved teatret som kunstform.
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ANALYSEMODEL TIL (DET LÆSTE) DRAMA
Her er et bud på, hvad man kan komme ind på, 
når man analyserer et drama i litteraturhistorisk 
sammenhæng. Det er vigtigt at pointere, at man 
ikke nødvendigvis skal komme ind på alle punkter 
eller nødvendigvis følge modellens arbejdsræk-
kefølge. Denne tekstanalytiske tilgang til stykket 
kan suppleres med en mere dramaturgisk tilgang 
ved hjælp af en såkaldt Forestillingsanalyse, der er 
beskrevet nedenfor.

Præsentation og kontekst:
• Dramaets titel, forfatter og udgivelsesår. Hvor-

når er dramaet blevet opført?
• Baggrundsviden om forfatteren, samtiden og 

litteraturhistorisk stilretning

Genre og komposition:
• Genre: Hvilken type drama er der tale om? (ka-

rakterkomedie/naturalistisk dagligstuedrama/
episk teater/tragedie/komedie?)

• Komposition (antal akter/scener). Følger dra-
maet den dramaturgiske model?

Scenen og publikum:
• Er der mange/få regibemærkninger vedrøren-

de kulisser, påklædning, lys og lyd?
• Er der henvendelse ud til publikum – eller er 

der en usynlig fjerde væg mellem scene og 
publikum?

Dramaets rum, miljø og tid:
• Dramaets rum: Er der sceneskift/flere rum? 

Hvor foregår dramaet rent geografisk: Et eller 
flere steder? På landet eller i byen? Bevæger 
vi også meget rundt i handlingen eller er det 
primært et sted, den foregår? Befinder vi os i 
små lukkede rum eller ude i den store natur? 
er der forskellige stemninger knyttet til de for-
skellige rum?

• Hvilke miljøer udspiller handlingen sig i: Er der 
mange forskellige miljøer, og hvad karakterise-
rer dem? Hvordan er samfundet fremstillet? Er 
hovedpersonen i harmoni eller konflikt med de 
miljøer, han/hun færdes i?

• Dramaets tid: Hvornår foregår dramaet? Hvor 

lang tid strækker dramaet sig over? Er der 
spring i tiden?

Dramaets personer, handling og konflikt:
• Dramaets handling: Hvad er dramaets ydre 

handlingsforløb? Hvad er dramaets konflikt/in-
trige? Hvordan udvikler konflikten sig gennem 
dramaet?

• Personer i dramaet: Hvilke personer optræder 
i dramaet? Hvem er hovedperson(er) og bi-
person(er)? Hvordan udvikles personerne un-
dervejs i dramaet? Er der forskel på, hvordan 
personerne er i begyndelsen og slutningen af 
dramaet? Hvad er personernes indbyrdes re-
lationer?

• Dramaets modsætninger og konflikter: Er der 
tydelige modsætningspar i dramaet knyttet til 
steder, rum, miljøer og personer? Hvile ydre 
og indre konflikter optræder? Er der en udvik-
ling i konfliktniveauet og -situationen?

Sprog og kommunikation i dialogen:
• Kommunikation: Hvad er kommunikationssitu-

ationen i de forskellige dialoger? Er der magt-
spil involveret i dialogen? Bliver der sagt ting 
mellem linjerne? Er der undertekst i dialogen?

• Sprog: Anvendes der slang, dialekt, socio-
lekt? Bliver personerne karakteriseret via deres 
sprog?      Er replikker og dialog realistisk og tro-
værdig?

Tematisk analyse:
• Dramaets tema(er): Hvilke grundlæggende te-

maer udfoldes i dramaet? Er der gennemgåen-
de symboler i dramaet? Markeres der en hold-
ning til konflikterne/temaerne eller lægges de 
mere åbent frem til diskussion? Hvordan pas-
ser dramaets titel med romanens tema?

Litteraturhistorisk perspektivering:
• Dramaet i sammenhæng med tiden og den 

litteraturhistoriske stilretning. Bryder dramaet 
med tidens litterære stilretning – eller er dra-
maet et tidstypisk eksempel?

• Sammenligning til andre værker af forfatteren 
eller til andre forfattere
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INPUT TIL FORESTILLINGSANALYSE
Når man laver en forestillingsanalyse, så indkred-
ser man, hvad forestillingen udtrykker, og hvor-
dan den udtrykker det ved hjælp af de sceniske 
virkemidler, der er til rådighed: gestik, mimik, ar-
rangement, tempo, rytme, kostumer, scenografi, 
lys, lyd mv.

Det er selve helhedsoplevelsen af forestillingen 
med alle de tanker, følelser og sansninger, den 
giver anledning til, der er central for analysen.

Forestillingsanalysen kan stå alene eller evt. op-
træde i sammenhæng med tekstanalysen, hvis 
man fx vil sammenligne de to udtryk.

I ”Dramatik – en grundbog” (2013) af Karen Sø-
rensen oplistes bl.a. disse kendetegn for det mo-
derne teaters sceniske udtryk (her blot i et mindre 
uddrag).

Skuespilleren
• Det moderne teaters mangfoldighed betyder 

at alle tidligere teaterkonventioner er at finde.
• Skuespilleren er en del af forestillingens sym-

bolske billeder. Rum og skuespiller ”passer 
sammen” enten som en fordobling eller som 
en kontrast.

• Spillestilen er den teatrale, stiliserede spillestil 
med forenklede og forstørrede udtryk.

• Skuespillerens handlinger er symbolske hand-
linger.

• Statuariske opstillinger af ensemblet er gen-
nemgående karaktertræk.

• Spillet karakteriseres som en grotesk spillestil 
med forceret tempo og forstørrede bevægel-
ser.

• Spillestilen er udadvendt, ekspressiv og kore-
ografisk stiliseret.

• Nøgleord er uforudsigelighed, voldsomhed, 
ironi, absurdisme og skønhed.

Scenen
• Scenerummet kan være den traditionelle sce-

ne, site-specific eller et scenerum bygget op, 
så det passer til forestillingen.

• Mange eksperimenter med scene-sal-forhold.
• Det visuelle, sanselige i scenebilledet er cen-

tralt. Det smukke og det hæslige, som virker 
tiltrækkende og frastødende på tilskueren.

• Brug af materialer med forskellig stoflighed 
f.eks. pels, stål, plastik og forskellige former 
for stof.

• Lyskilder, der kan lave farvede ”rum”.
• Enhedsrum, psykisk rum, der er med til at klar-

gøre forestillingens hensigt.
• Enkelhed, symbolik og stilisering.
• Scenografien pågående og meddigtende.
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Gå på opdagelse i jeres teateroplevelse. Sæt ord på og vær præcise i jeres beskrivelser og krops-
lige udtryk. På den måde vil I udvide jeres forståelse af scenekunstens virkemidler.

Følgende teaterspørgsmål kan stilles i plenum til hele klassen eller kopieres som kort (se herunder) og 
deles ud til makkerpar eller grupper (bemærk, at der er flere spørgsmål blandt kortene).

• Jeg husker tydeligt det øjeblik i forestillingen, hvor...
 (Beskriv situationen detaljeret – alt hvad du så, hørte og følte) 

• Dét var en god måde at udtrykke karakteren på
 (Beskriv hvordan skuespilleren brugte f.eks. sin krop, stemme, tempo, måde at sige replikken på) 

• Dér lagde jeg særligt mærke til lyset
 (En særlig farve eller temposkift? Beskriv situationen med så mange detaljer som muligt)

• Dét kostume husker jeg tydeligt
 (Beskriv det med så mange detaljer som muligt)
 
• En lyd fra forestillingen jeg ikke glemmer. Hvordan påvirkede den mig?
 (Hvor kom lyden fra? En skuespiller, indspillet eller live lydeffekt?) 

• Dén rekvisit lagde jeg særligt mærke til
 (Hvad blev den brugt til – hvad skulle den vise?)
 
• Den replik glemmer jeg ikke
 (Sig den højt, som du husker den. Beskriv hvordan den blev sagt og hvad den betyder for dig).
 
• Dét mindede mig om noget vigtigt i mit eget liv.
 (Beskriv detaljeret hvad det var på scenen, der fik dig til at tænke på dit liv) 

• Hvordan sad vi som publikum i forhold til scenen og skuespillerne?
 Tæt på /langt fra? Hvordan påvirkede det dig?

• Beskriv scenografien: Hvad så jeg på scenen? Hvilke farver og former? Hvordan skabte det rum og 
stemning? 

ARBEJDSSPØRGSMÅL

9. FORESTILLINGSANALYSE
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Jeg husker tydeligt det øjeblik i
forestillingen hvor …

(Beskriv detaljeret alt, hvad du så, hørte og følte)

Dét overraskede mig

(Beskriv eller vis det med kroppen)

Hvad så, følte og tænkte jeg, lige da jeg trådte
ind i scenerummet?

(Beskriv detaljeret alt, hvad du så, hørte og følte)

Dét kostume husker jeg tydeligt

(Beskriv med så mange detaljer som muligt)

Hvordan sad vi som publikum i forhold til scenen
og skuespillerne?

(Tæt på/langt fra? Hvordan påvirkede det dig?)

Dét var en god måde at udtrykke
karakteren på

(Beskriv hvordan skuespilleren brugte fx
sin krop, stemme, tempo, måde at sige

replikken på)

Dér grinede jeg

(Beskriv detaljeret alt, hvad du så, hørte og følte)

Dér lagde jeg særligt mærke til lyset

(En særlig farve eller temposkift? Beskriv
situationen med så mange detaljer som muligt)

Beskriv scenografien 

(Hvad så jeg på scenen? Hvilke farver og former?
Hvordan skabte det rum og stemning?)

En lyd fra forestillingen jeg ikke glemmer

(Hvordan påvirkede den dig? Hvor kom lyden
fra? En skuespiller, indspillet eller live-lydeffekt?)

Dén konflikt mellem karakterne gjorde
indtryk på mig 

(Beskriv detaljeret alt, hvad du så, hørte og følte)

Dét var en god måde at vise, at nu har
karakteren udviklet sig

(Beskriv detaljeret alt, hvad du så, hørte og følte)
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Dét var en god måde at udtrykke
karakteren på

(Beskriv hvordan skuespilleren brugte fx
sin krop, stemme, tempo, måde at sige

replikken på)

Dér grinede jeg

(Beskriv detaljeret alt, hvad du så, hørte og følte)

Dér lagde jeg særligt mærke til lyset

(En særlig farve eller temposkift? Beskriv
situationen med så mange detaljer som muligt)

Beskriv scenografien 

(Hvad så jeg på scenen? Hvilke farver og former?
Hvordan skabte det rum og stemning?)

En lyd fra forestillingen jeg ikke glemmer

(Hvordan påvirkede den dig? Hvor kom lyden
fra? En skuespiller, indspillet eller live-lydeffekt?)

Dét mindede mig om noget vigtigt i mit eget liv

(Beskriv detaljeret hvad det var på scenen, der fik
dig til at tænke på dit eget liv)

Dén konflikt mellem karakterne gjorde
indtryk på mig 

(Beskriv detaljeret alt, hvad du så, hørte og følte)

Dét var en god måde at vise, at nu har
karakteren udviklet sig

(Beskriv detaljeret alt, hvad du så, hørte og følte)

Dér lagde jeg mærke til de andre publikummer

(Beskriv hvad der skete - hvad følte du?)

Dét var en god måde at vise, at nu er vi et
andet sted

(Beskriv hvordan de i stykket brugte fx lys, lyd,
billede, karakter eller dele af scenen til at

skifte sted)

Dét var en god måde at vise, at nu har forholdet
mellem karaktererne udviklet sig

(Beskriv detaljeret alt, hvad du så, hørte og følte)

Dén rekvisit lagde jeg særligt mærke til

(Hvad blev den brugt til? Hvad skulle den vise?)

Den replik glemmer jeg ikke 

(Sig den højt, som du husker den. Beskriv hvordan
den blev sagt og hvad den betyder for dig)
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De nedenstående uddrag fra ’Ordet’ er fra Kaj 
Munk Forskningscentrets hjemmeside:  https://
www.kajmunk.aau.dk/ 

Alle uddrag er fra Kaj Munks oprindelige manu-
skript, der kan læses i sin helhed og med udførli-
ge og gode noter og ordforklaringer her:

På nettet: https://www.studieudgaven.kajmunk.
aau.dk/tekster/vis/dramatik/194045/Ordet 
Som pdf: https://www.studieudgaven.kajmunk.
aau.dk/pub/downloads/PDF/Ordet.pdf

 
UDDRAG1: 1. AKT
 
Vi er i starten af stykket på Borgensgaard:

Mikkel: Farvel saa længe, Inger.

Inger: Farvel, Mikkel.

Mikkel: Lad os nu se, du klarer Ærterne.

Inger: Du kan være rolig for, jeg gør, hvad jeg 
kan.

Mikkel: Er det alligevel ikke bedre, jeg bliver 
hjemme og prøver at hjælpe dig med det?

Inger: Du ved lige saa godt, at tager han ikke ef-
ter mig, saa kan det saamænd være det samme, 
hvad I andre kan hitte paa.

Mikkel: Det er ogsaa sandt. Men gaa nu forsig-
tigt til Værks. Husk paa din Tilstand, lille Kone!

Inger: Uf, altid skal I diske op med min Tilstand!

Mikkel: Inger dog!

Inger: Naa ja ja! Bryd dig kuns ikke om det. Jeg 
mener ikke noget med det. Det kommer vel ogs-
aa af min — Tilstand.

Mikkel: Anders skulde heller ikke have blandet 

dig ind i det nu. Det er fejl gjort af Anders.

Inger: Nu skulde du ikke begynde at kriticere din 
stakkels Bror, saadan som han har det for Tiden.

Mikkel: Du skal ogsaa nok ordne de Paragraffer. 
Bare ikke Far bliver for hidsig!

Inger: Det gør han nok. Skidt med det! Nej, jeg 
er meget mer bange for, han skal blive saa ked af 
det. Men — du skal se, Mikkel, jeg skal nok faa 
det Korn kørt i Lade. Nu bare af Sted med dig! 
Og pas paa, du ikke gaar igennem Isen!

Mikkel: Jeg holder Øje med Anders, naar han 
kommer tilbage.

Inger: Gør det! Det kan jo gaa saa galt, at det kan 
være godt at have dig ved Haanden.

Mikkel: Farvel, min Pige.

Inger: Farvel, min Dreng. — Huhej, man skulde 
tro, vi var nyforlovet.

Mikkel: Det er vi ogsaa, Ingerpige.

Inger: Naae! gift i 8 Aar! Saa for Søren! nu koger 
Kaffen.

Mikkel: Bare 8 korte Aar!

Inger: Jeg synes smænd, der er længe til Guld-
brylluppet.

Mikkel: Alt for kort, lille Kone, alt for kort. — 
Naa, Farvel saa længe, du. Og saa er du ikke for 
kejthaandet !

Inger: Plejer jeg at være det?

Mikkel: Nej, det var Synd at sige. Lykke til!

Inger: Tak, min Ven! (Han ud). Tak, kære Vorherre, 
Tak, Tak for alting! Vær du nu ogsaa i Dag min 
Hjælper! Amen.

10. UDDRAG FRA ’ORDET’

https://www.kajmunk.aau.dk/
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32

Gamle Mikkel Borgen (ind): Det kommer af, det 
har regnet ind. Men nu skal jeg faa det tættet.

Inger: Uha, Bedstefar, er det dig! Du kyser mig jo. 
Hvad siger du?

Borgen: Pletten deroppe, du stod og saa paa, 
det er Regnvand. Taget er utæt ved Skorstenen. 
Kristen Tækker er dog en Kludrefas, hvor meget 
han saa bliver omvendt . — Har Hoppen ikke rejst 
sig endnu?

Inger: Jeg tror, hun er ved det.

Borgen (i Døren): Katinka, sig til dem, de strør 
extra ved Hoppen, og lad Drengen holde Øje 
med Soen, til jeg kommer ud.

Inger: Hvorfor kommer du allerede fra Middags-
søvn?

Borgen: Den forbistrede Gigt! Det blander i Vej-
ret. Saa har jeg det bedre, naar jeg er oppe. — 
Hvad? Skal vi have Kaffe paa denne Tid Dags ?

Inger: Det er saa koldt i Dag, Bedstefar.

Borgen: Er det derfor?

Inger: Ja; nej, egentlig ikke. Er det den, du ser 
efter? Værsgod.

Borgen: Ja, lad mig faa den lange i Dag. Men 
den skal stoppes. Kan du det ogsaa?

Inger: Jeg kan alting, Bedstefar.

Borgen: Undtagen faa Drenge.

Inger: Naa! naa!

Borgen: Og saa en Tændstik — Tak! Ah, Inger-
pige, du er minsæl en Mester til at brygge Kaffe. 
Ikke for svag og ikke for stærk.

Inger: Jeg ved jo efterhaanden, hvordan du skal 

have det. Se saa, nu sætter jeg mig herinde i Var-
men og skræller Kartofler, og saa snakker vi lidt 
over Kaffen.

Borgen: Skal vi have Kartofler til Nadver i Dag?

Inger: Vi skal have lidt opvarmet. Tænk, at den 
nye Præst ikke har været her i Borgensgaard paa 
Besøg endnu.

Borgen: Han er jo ikke Grundtvigianer.

Inger: Heller ikke Missionsmand da.

Borgen: Altsaa hverken Kanel eller Skidt .

Inger: Altid utilfreds, Bedstefar.

Borgen: Ja, og det er min Stolthed, Ingerpige, 
for det har jeg været alle mine Dage — altid util-
freds med det, der ikke er godt. — Mikkel og An-
ders er vel ved Rørskæret?

Inger: Ja — ja — Mikkel han gik da, lige — lige 
som du kom op. — Han taler ellers godt paa Præ-
kestolen.

Borgen: Præsten — ja. Derfor bestemte vi os jo 
til sidst for ham. De sagde mig godt nok, der hvor 
han kom fra, at han hører til dem, der voxer i Kjo-
len.

Inger: At han hvad for noget?

Borgen: At han bliver — at Embedet sti-
ver ham af. Naa, det vil jo altsammen vise sig. 

Johannes (stikker Hovedet ind): Et Lig i Storstu-
en, et Lig i Storstuen!

Inger: Hvad siger han dog?

Borgen: Ti stille, Johannes, og luk din Dør.

Johannes: Et Lig i Storstuen! Og saadan skal min 
Far herliggøres .
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Borgen: Saasaa! (Lukker Døren i paa ham.)

Inger: Hvad sagde han dog?

Borgen: Hvem regner med, hvad han siger? Hm! 
det begynder at gaa tilbage med Borgensgaard.

Inger: Du skal se, Bedstefar, det bliver nok bedre 
igen.

Borgen: Johannes bliver aldrig anderledes.

Inger: Hvor ved du nu det fra? Og —

Borgen: Mikkel bliver aldrig anderledes.

Inger: Nej, ved du nu hvad! At du kan faa det 
over dit Sind at stille dem sammen, stille det sam-
men!

Borgen: Og Anders — naa!

Inger: Bedstefar, sommetider forstaar jeg ikke jer 
Grundtvigianere. Mikkel kan jeg til Nøds forstaa. 
Men jer!

Borgen: Hvad regner du dig selv for?

Inger: Jeg — jeg regner mig ikke for noget. Du 
ved godt, Far kunde aldrig lide de Navne. Og det 
er jeg lige som kommen til at tænke lidt ved de 
sidste Par Aar. For I Grundtvigianere ...

Borgen: Hvad vi?

Inger: Jeg kunde have Lyst til at fortælle dig, 
hvad Sidse Kogekone sagde til mig, sidst I var 
raget uklar, I to. Du bliver nok vred over det først, 
men saa vil det ligegodt more dig bagefter.

Borgen: Jeg bryder mig ikke om, hvad den Rap-
penskralde siger. Hun snakker kun om Ting, hun 
ingen Forstand har paa. Det er derfor, hun altid 
har nok at snakke om.

Inger: Jo, men det er tit dem, der slumper til at 

sige det bedste. Saa var hun jo saa tindrendes 
arrig paa dig. Saa siger hun til mig ude i Brygger-
set: ”Jo, lille Inger, Grundtvig selv han var god 
nok. Jeg har tjent i hans Hus; saa jeg ved det. 
Men dengang Vorherre lavede Grundtvig, da 
stod den Slemme og saa paa og bad om Lov til 
at hjælpe til. Nej, sagde Vorherre, ham vil jeg selv 
lave; men du kan jo prøve, om du kan lave En Ma-
gen til. Det prøvede saa Fanden; men han kunde 
ikke faa dem til at ligne; og jo længere han blev 
ved, des ringere lignede de; det er alle Grundt-
vigianerne”.

Borgen: Saa? saa? er det det? Saa kan du hilse 
Sidse Kogekone fra mig af og sige, at da hans 
gamle Oldemor hjemme ved Suppegryderne 
saa, hvor skidt det gik ham, kom hun løbende for 
at hjælpe ham; men hun fik bare lavet en, og det 
blev en Kogekone.

Inger: Jamen der er vist lidt i, hvad Sidse siger. 
For i Samlingshuset — ja, der ”lever den Gamle 
af Dage” . Men hjemme — der gaar I tit, som om 
han alligevel var død.

Borgen: Du ved det, Inger, jeg tror ikke paa Un-
dere nu om Dage. Og du ved ogsaa, hvornaar 
det gik i Stykker for mig.

Inger: Fordi Gud ikke hørte dig de Nætter, du laa 
og bad ved Johanneses Seng.

Borgen: Nej, der tager du fejl. Skylden er ikke 
Guds, Inger, men min, vor, Menneskenes. Der 
laa jeg og bad for mit dyreste i Verden, og jeg 
er fuldt og fast sikker paa, at havde jeg kunnet 
bede med Tro, var det sket. Men jeg bad med 
Tvivl: ”Mon Gud dog ikke vil høre mig? det er 
dog altid Forsøget værd”. Nej, Inger, nej, naar 
en Far, skønt det gælder hans kæreste i yderste 
Nød, ikke kan bede med Tro, nej, saa er Miraklet 
gjort hjemløst i Verden.

Inger: Skulde Vorherre ikke nok kunne gøre det 
alligevel, Bedstefar? Skulde Vorherre ikke nok 
være mægtigere end et Menneskes Tvivl?
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Borgen: Inger, du skulde vide, du skulde vide, 
hvor det tit brænder i mig af Lyst til at rejse til 
Lourdes .

Inger: Hvad er det for noget?

Borgen: Aah, det er et Sted i Frankrig.

Inger: Hvad der?

Borgen: Der, Inger, der siger Katolikkerne, der 
sker Mirakler.

Inger: Sommetider staar der da ogsaa i Avisen 
om nogen, der laver Mirakler herhjemme.

Borgen: Sværmeri og Hysteri.

Inger: Ja, se, saadan siger du om det, hvor det er. 
Men ved du, hvad jeg tror?

Borgen: Naa.

Inger: Jeg tror, at der sker mange smaa Mirakler 
rundt om i det stille ogsaa i vor Tid, og Vorherre 
hører Folks Bøn; men han gør det saadan mere i 
det skjulte for at slippe for megen unyttig Balla-
de. Ellers kunde man jo heller ikke saadan bede 
til ham, som man nu kan, hvis det ikke var saadan, 
synes jeg. Og det kan ogsaa godt ske her, Bed-
stefar, baade med det ene og med det andet.

Borgen: Hm!

Inger: Bedstefar!

Borgen: Naa!

Inger: Vil du hente Maren og Lilleinger hjem fra 
Skole i Dag?

Borgen: Det kan du tro, jeg vil.

Inger: Jamen Gigten?

Borgen: Jeg vil blæse den Gigt et Stykke. Jeg er 

da heller ingen hel Krøbling endnu. Det er bare, 
naar jeg ligger i Sengen, og saa mod Vejrskifte, 
den skaber sig som en Tysker .

Inger: Bedstefar!

Borgen: Naa igen?

Inger: Tror du ikke, Anne kan blive Anders en 
svært god Kone?

Borgen: Hm! Er det derfor, vi skal have Kaffe?

Inger: Ja. Nej, egentlig ikke. Men tror du ikke nok 
det?

Borgen: Nu vil vi ikke ind paa den Historie.

Inger: At du kan være saa —!

Borgen: Saa hvad for noget?

Inger: Jo, bondestolt er du, Bedstefar, det kan du 
ikke fragaa .

Borgen: Og hvorfor i alle de Riger og Lande skul-
de jeg fragaa det? Gamle Mikkel Borgen til Bor-
gensgaard — skulde han ikke have Lov til at være 
stolt af sin Stand og sit Hjem? Denne Gaard har 
min Far siddet paa før mig med ingen over og in-
gen under sig, fri og uafhængig, og før ham hans 
Far igen, og igen før ham hans Far; den niende af 
Slægten paa Gaarden ved jeg jeg er; det skam-
mer jeg mig ikke ved at være stolt af.

Inger: Gamle Mormor hun sagde altid: der er im-
mer 2 Slags af 1 Slags, den gode og den onde 
Slags. Saa er der vel ogsaa 2 Slags Stolthed: den, 
der agter sig selv og sit eget, og den, der forag-
ter andre og andres.

Borgen: Jeg agter enhver Mand i hans Stand og 
hans Kald.

Inger: Altsaa Kastevæsen , som de har det i de 
varme Lande.
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Borgen: Lige Børn leger bedst.

Inger: Bedstefar, det eneste, eneste, eneste, det 
kommer an paa, naar Folk er gift, det er, at de 
holder af hinanden.

Borgen: Kærligheden kommer med Aarene.

Inger: Aah, Bedstefar, du snakker om Ting, du — 
— ja, lille Bedstefar, du forstaar dig paa alting her 
i Verden, tror jeg, undtagen lige paa Kærlighed.

Borgen: Naa saa.

Inger: Har du nogensinde været forelsket selv?

Borgen: Haahaa, om gamle Mikkel Borgen har 
været forelsket! Jo, gamle Mikkel Borgen var en-
gang unge Mikkel Borgen og dengang ...

Inger: Var du virkelig forelsket dengang?

Borgen: 10 Gange slaar ikke til.

Inger: Jeg tænkte det nok.

Borgen: Hvad tænkte du nok?

Inger: Jeg tænkte nok, at du aldrig har været for-
elsket.

Borgen: Maa jeg, da du nu spørger saa frit, saa 
ogsaa tage mig Friheder, lille Frue: har du maaske 
aldrig haft lidt tilovers for andre end Mikkel?

Inger: Aldrig, Bedstefar, aldrig. Fra jeg fyldte 12 
Aar, har der aldrig været andre i mine Tanker end 
Mikkel.

Borgen: Det var Fandens.

Inger: Ja, der ser du selv — du forstaar ikke no-
get af det. Og derfor forstaar du heller ikke, hvad 
det vil sige, at Anders holder af Anne.

Borgen: Skal vi nu derhen igen?

Inger: Og jeg er sikker paa, at Anders og Anne 
de holder af hinanden ligesom Mikkel og mig. 
Men hvordan skal jeg gøre dig det begribeligt, 
naar du aldrig selv har kendt til den Slags i dit Liv? 
For dig og Maren det var jo bare...

Borgen: Hvad var det bare?

Inger: Ja, det var jo Gaardmandshandel. Ja, du 
har selv sagt, Bedstefar, at Maren ikke kunde dele 
dine — dine Inte... dine aandelige Interesser.

Borgen: Hør nu, Inger, Maren skal du lade hvi-
le i sin Grav, hun ligger der med Ære. Maren var 
mig en god Kone, hun var netop den, jeg skulde 
have. Hvordan tror du, der havde set ud paa Bor-
gensgaard, hvis ikke hun havde været? Naar jeg 
kørte rundt til Møder, blev hun hjemme og satte 
Karlene i Gang med den Kommando, jeg havde 
uddelt, inden jeg drog af. Naar jeg slæbte Fore-
dragsholdere, Højskoleforstandere og Præster 
med mig hjem, gav hun os god Mad og venlig 
Forplejning. Aldrig har jeg set en sur Mine hos 
hende, skønt det var Folk, hun ikke brød sig om, 
og hvis Snak hun ikke forstod sig paa. I 40 Aar 
har vi levet sammen, og bundforskellige var vi, og 
aldrig er der skiftet os et ondt Ord imellem. Hun 
holdt af mig, og jeg har æret og agtet hende som 
den, hun var. Det var godt nok, at jeg havde Sans 
for det ene fornødne, men det var pinedød ogsaa 
godt, at hun havde Sans for det andet fornødne. 
Ja, sommetider har jeg haft lidt ondt af det for 
Martha; for de skulde vel ogsaa have Mad? Jeg 
syntes, at det at sætte Martha og Marie sammen, 
at det var saa — rigtigt gjort af den gamle Gud 
Fader, at Sønnen gerne kunde sparet sig sin Kri-
tik.

Inger: Men Bedstefar dog, er du nu heller ikke 
tilfreds med ham?

Borgen: Ærlig talt, lille Inger, jeg har mine Mis-
mods stunder, da jeg er utilfreds med alt og alle, 
om det saa er, jeg havde nær sagt, Vorherre selv.

Inger: Bedstefar, vil du love at være glad ved, at 
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Anders og Anne faar hinanden, saa vil jeg love 
dig noget, der rigtig vil glæde dig.

Borgen: Og hvad er saa det?

Inger: Du skal faa stegt Aal til Middag paa Søn-
dag.

Borgen: Det var jo altid et Tilbud.

Inger: Og — og — og saa skal det blive en Dreng 
denne Gang. Er du saa glad? siger du saa Ja?

Borgen: Haha, jo, du har godt for at love.

Inger: Siger du saa Ja?

Borgen: Saa, nu vil vi ikke behandle det Forslag 
længer i Udvalget her.

Inger: Jo, det er netop lige det, vi vil.

Borgen: Det er heller ikke godt med al den Dis-
kuteren for din Tilstands Skyld.

Inger: Aah, da ogsaa! Jo. Netop for min — Til-
stands Skyld vil vi have den Sag til en Side.

Borgen: Du spekulerer alt for meget over det, 
Inger. Lad du de Bekymringer fare. Du skal se, 
Anders skal nok faa de Griller af Hovedet, og vi 
skal magelig finde ham en Pige, der kan...

Inger: Vil du da ikke forstaa? Saa lad mig sige dig 
det rent ud: Anders er ikke med Mikkel paa Isen 
i Eftermiddag.

Borgen: Er Anders ikke —? Hvor er han da?

Inger: Han er — cyklet en Tur.

Borgen: Cyklet! I Dag? en Tur? en Mandag! hvor-
hen? — Aah — saadan!

Inger: Ja, Bedstefar.

Borgen: Naa. Naa saadan. Jasaa. Jasaa. — Det 
var derfor, vi skulde have Kaffe.

Inger: Ja. Bedstefar, derfor var det. Og hør: naar 
han nu ...

Borgen: Saa han er cyklet til Kæret i Eftermiddag.

Inger: Ja, og naar han nu kommer tilbage, Bed-
stefar, saa tvinger du dig til at se glad ud, hører 
du, og saa tager du mig under Armen, og saa 
gaar vi hen til ham i Døren der begge to, og saa 
siger vi: ”Tillykke, Anders!” — ikke?

Borgen: Hm! Saa faar Peter Skrædder sig en Svi-
gersøn i Dag.

Inger: Og gamle Mikkel Borgen en Svigerdatter, 
en sød, god, stille, from, dygtig, ung ...

Borgen: Det har jeg ikke bedt om.

Inger: Bedstefar, vil du ikke nok, som jeg sagde 
før, vil du ikke nok tage ham i Haanden og sige: 
”Tillykke, Anders”? Hvis du ikke gør det for din 
Søns Skyld, for hans Lykkes Skyld og for din egen 
Skyld, Bedstefar, og for din Guds — gør det saa 
for min, hører du, og for mit — for dit Barnebarns 
under mit Hjerte.

Borgen: Intet i Verden faar gamle Mikkel Borgen 
til at svigte sig selv. Saa Anders er cyklet — og 
uden at sige mig noget — og du vidste det — og 
tav ogsaa — et Komplot — et Komplot af mine 
egne Børn — bag min Ryg — nej, det er dog for 
galt...

Inger: Bedstefar, hvor vil du hen?

Borgen: Skal jeg staa til Regnskab? — I siger jo 
ikke mig, hvor I gaar hen. Skal saa jeg...? (Ud).

Inger: Bedstefar! — Og saa ud i den Kulde! Uden 
saa meget som sit Halstørklæde! Bedstefar! hører 
du! Bedstefar! (Efter ham).
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Johannes (ind, tager en Smaakage, løfter den i 
foldede Hænder, smuldrer den): Saml det levne-
de sammen, saa ingenting gaar til Spilde. — For 
her er ikke noget at undvære af. — Kom ind.

Pastor Bandbul (ind): Ja, jeg vilde lige — da jeg 
nu kom forbi...

Johannes: Herren være med dig.

Præsten: Hvadbehar?

Johannes: Herren være med dig.

Præsten: Tak! Mange Tak! De kender mig, kan 
jeg forstaa. Tak for Deres Velkomsthilsen til min 
Gerning herude! Tak! Men — undskyld — jeg 
kender skam ikke Dem.

Johannes: Hm! Du kender mig ikke.

Præsten: Nej, undskyld! Jeg har jo været her saa 
kort, har slet ikke været i Hjemmene endnu. De 
har maaske Deres Arbejde her? er maaske Søn 
paa Gaarden?

Johannes: Jeg er Murer.

Præsten: Næ se! det var da en smuk Gerning: at 
bygge Huse for Mennesker.

Johannes: Men de vil ikke bo i dem.

Præsten: Ikke? Aah, nej, det er jo pengeknappe 
Tider. Jeg ved det fra os selv, og vi lever dog me-
get spartansk , det gør vi sandelig, meget spar-
tansk — sparsommeligt.

Johannes: De vil bygge selv. Og de kan det ikke. 
Ubegribeligt! skal de have Sko, gaar de til Skoma-
geren; skal de have Tøj, gaar de til Skrædderen. 
Men skal de have Huse at være i, nej, da kommer 
de ikke til mig — saa vil de selv, skønt de ikke kan. 
Og derfor bor somme i halvfærdige Hytter og an-
dre i Ruiner, og de fleste flakker hjemløse om.

Præsten: Undskyld, Hr. — Hr. Borgen, jeg kan 
ikke ret følge Dem, jeg forstaar ikke helt, Deres 
Tale er saa — saa dobbelttydig, Deres Ordvalg 
saa — saa ejendommeligt, saa jeg knapt ret ved, 
om De spøger eller taler i Alvor — eller hvad det 
er, De gør.

Johannes: Saa er du vel ogsaa en af de hjemløse, 
en af dem, der trænger til Hus?

Præsten: Tænkte jeg det ikke nok! hele vor Sam-
tale grunder sig paa Misforstaaelser. Saa kender 
De mig dog ikke; jeg er Præsten, Deres nye Præst.

Johannes: A—h! — Der staar skrevet: Mennesket 
lever ikke af Brød alene, men af hvert Ord, der 
udgaar gennem Guds Mund.

Præsten: Jo — men — da jeg nu altsaa netop 
kom forbi Borgensgaard, vilde jeg lige se inden-
for.

Johannes: Der er atter skrevet: Du maa ikke friste 
Herren din Gud.

Præsten: Jamen hvor vil De hen med det?

Johannes: Vig bort, Satan; thi der er skrevet: Du 
skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.

Præsten: Hør! driver De Spot med mig? Maa jeg 
udbede mig en Forklaring, eller De undskylder, 
at jeg gaar.

Johannes: Se, det passer: da forlader Djævelen 
ham, men — Englene — hvor bliver Englene af?

Præsten: Hvem er De? Tilhører De en Sekt? De 
sidste Dages Hellige?  eller hvem er De? Respek-
terer De mig ikke som Præst, kan vi dog tale sam-
men som Mennesker? De er maaske slet ikke Søn 
her fra Gaarden, maaske slet ikke her fra Sognet, 
saa beder jeg Dem undskylde, men hvem er De 
da? Mit Navn er Pastor Bandbul .
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Johannes: Mit Navn er Jesus af Nazaret.

Præsten: Nej, hør nu ... eller ... aah! her! ja ja — 
— aah nej, aah nej!

Johannes: Og har du arbejdet og er besværet, 
da vær velkommen; thi jeg vil give dig Hvile. Men 
er du det endnu ikke, da gaa ud i Verden og bliv 
det og kom saa igen.

Præsten: Min Ven, De tager fejl, De er ikke Jesus, 
De er Søn af Mikkel Borgen til Borgensgaard.

Johannes: Rigtigt! som man holdt for: en Søn af 
Josef, en Søn af Eli, en Søn af Matthat, en Søn af 
Levi, en Søn af Melki, en Søn af Jannai...

Præsten: Ved De, at De er sindssyg?

Johannes: Ja.

Præsten: Hvabehar? Naa.

Johannes: Og du? Ved du, at du er sindssyg?

Præsten: Nej. 

UDDRAG2: FRA 2. AKT
Borgen og Anders er taget til Peter Skrædder for 
at konfrontere ham med, at han ikke vil lade sin 
datter Anne blive gift med Borgens søn, Anders. 
Det fører til en ophedet diskussion mellem de to 
fædre, der i høj grad handler om – og giver et 
fint indblik i – forskellen mellem de to kristne be-
vægelser grundtvigianisme og indre mission. Dis-
kussionen bliver dog også ganske personlig og 
ender voldeligt.

Borgen: Du har ogsaa Ret: jeg forstaar jer ikke — 
jo længere jeg lever, des mindre forstaar jeg. Det-
te Sogn — dette Sogn, hvor Grundtvigs Lys har 
flammet mer end en Menneskealder — og dog 
flyr I nu til Missionens Mørke. Nej, Peter, frygt 
ikke, jeg skal ikke sige noget ondt om Missionen 
— selv om — selv om — nej, det skal jeg ikke.

Peter: Synes du ikke, Mette Maries ydmyge Vid-
nesbyrd før var kønt og opløftende for Sjælen?

Borgen: Jeg kan ikke med Folk, der kører frem og 
tilbage med Gud i Munden som med en Skraa. 
Naa, men — lad det være! I er vel lige saa gode 
Kristne som vi, lige saa gode — skønt — men lad 
gaa, lad gaa da, lad mig respektere jer, men for-
drage jer, nej, det kan jeg sgu ikke.

Peter: Hvad er det saa ved os, du ikke kan fordra-
ge, kære Mikkel?

Borgen: Alt. Alt. Forskellige Retninger kalder 
vi Mission og Grundtvigianisme, nej, det er to 
forskellige Religioner. For os er Gud Skaber og 
Fader; I gør Gud til Formand for et Parti. I kvæ-
ler mig, bespotter min Gud, Lysets og Livets og 
Mangfoldighedens Gud, med jeres Mørkemands-
ansigter og Dødslængsel og Omvendelsespjat.

Peter: Det er helt forkert altsammen, kære Mik-
kel, det viser bare altsammen, hvor lidt du forsta-
ar af det. Vi gør ikke Gud til Formand for et Parti, 
nej, for han er det; vi sætter ikke Skel. Skellet er 
der jo, Skellet mellem godt og ondt, sandt og 
Løgn, Tro og Vantro; og vi er oplyst af Aanden, 
saa vi kan se det.

Borgen: Sludder. Menneskers Gudsfrygt er ikke 
noget ydre; den, der ser ud til det mindste, kan 
være af det meste. Hvordan vover I, Stympere[97] 
som I selv siger I er, at dømme, naar Kristi eget 
Bud ...

Peter: Det har jeg hørt saa tit, Mikkel; men lad 
os nu være fornuftige! Forskellen mellem Gud og 
Satan det er den største Forskel, der er i Verden, 
det er vi enige om. Skulde saa den Forskel, der 
er paa deres Disciple, være saa umulig at faa Øje 
paa? Nej, Mikkel, nu er du for langt ude. Mør-
kemænd! hm! vi, der er oplyst af Aanden! vi er 
Mørkemænd, vi er de sure hellige, og du har 
den glade Kristendom. Jo, men ved du, hvad jeg 
sommetider har tænkt paa? i de senere Aar, naar 
man møder dig, saa ser du tit saa trist og træt ud, 
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Mikkel — men naar jeg sidder her paa Bordet og 
syer mine Buxer og Bluser, saa sidder jeg og syn-
ger af mit fulde Bryst vore søde Salmer og aande-
lige Sange og føler mig saa let og fri, fordi Jesus 
har taget alle mine Synder, og sank jeg død om 
der paa Bordet, saa gik jeg frelst og salig hjem til 
ham i samme Stund.

Borgen: Men de andre? alle andre? ha, om jeg 
begriber, man kan have en eneste lykkelig Time, 
naar man gaar og tror, at Venner og Slægtninge, 
Naboer og Landsmænd, ja, hele Verden, paa nær 
En selv, ryger til evig Pinsel i Helvede, saa saare 
de dør! Og det tror I dog?

Peter: Vi ved jo aldrig, hvad der sker med Men-
nesker i Dødsøjeblikket, om de ikke faar en Na-
adesstund fra Herren at omvende sig i.

Borgen: Oh, saadan salverer I jer. I tror, de fleste 
Mennesker omvender sig i Dødsøjeblikket?

Peter: Nej, nej, nej, Mikkel, nej, vi tror, at de al-
lerallerfleste Mennesker kommer i Helvede. Der 
maa jo være Alvor i det, siden Gud maatte ofre 
sin egen Søn. Og du ved jo ogsaa selv, hvad der 
staar i Mattæus syv, tretten.

Borgen: Saamænd ved jeg ej.

Peter: Den Port er vid, og den Vej er bred, som 
fører til Fordærvelsen, og de ere mange, som gaa 
ind igennem den; men den Port er snæver, og 
den Vej er trang, som fører til Livet, og de ere faa, 
som finde den.

Borgen: Peter, hvordan kan I tro det, som I tror det?

Peter: Fordi vi elsker vor Frelser, Mikkel. Vi elsker 
ham saadan, at vor Kritik, hvis vi har nogen, den 
falder væk af sig selv, og vor Forstand staar stille, 
og vi synes om alt, hvad han siger og gør — og 
det er den store Kærlighed. Ja, det kan være en 
Rædsel at skulle tro ham, Mikkel, men det var 
dog en større Rædsel ikke at kunne tro ham. Og 
vi tror ham.

Borgen: Derfor behøver man ikke i Bogstavens 
Trællefrygt...

Peter: Jo, Mikkel, vi kan have lykkelige Timer, om 
nogen kan. Vort Liv er jo een stor Glæde, den, 
vi har i Vente engang. Vi behøver ikke at ty til 
Kortspil og Drik og Dans og den Slags Fattig-
domme for at være glade. At du vil bebrejde os 
vor Dødslængsel, Mikkel! Vil bebrejde os, at vi 
elsker vor Frelser saadan, at vi næsten hver Time 
paa Dagen længes efter ham og efter at komme 
bort fra al Jordens Synd og være sammen med 
ham i Himlen!

Borgen: Ja, det ved Gud jeg vil. Det er ved Gud 
i alle de Riger og Lande en fattig Frelser at have, 
en, der troner et Sted langt borte, og som man 
maa nøjes med at gaa og længes efter. Min Frel-
ser ham har jeg hos mig omtrent hver Time paa 
Dagen, som du siger. Han er aldrig skilt fra mig, 
undtagen naar jeg selv fjerner mig, i Synd — med 
daarlig Samvittighed. Han forædler min Sorg, 
han uddyber min Glæde, han vil gøre mig Livet til 
evig Lykke og Døden til en kortvarig Løgn.

Peter: Ja, Ordene, Mikkel, Ordene dem har du, 
men det er jo ikke nok. — Men vi skal visst have 
en Dryp mer i vore Fingerbøller ?

Borgen: Jeg skal ikke have mer Kaffe.

Peter: Jo, du skal. Visstsaa! Kirstine! Kirstine! Ja-
men hører hun da ikke? Kirstine!

Borgen: Hahaha!

Peter: Hvad ler du ad, Mikkel? Aah, jamen saa 
kan jeg jo hente den selv. — Naa, lille Anne, er 
det dig, der kommer? Det var Jomfru Blaa,  min 
Pige. Kan du tage os hende?

Borgen: Du har giftet dig med en General, Peter, 
hvad? endda en klog General. Er det derfor, I har 
levet lidt paa Krigsfod før i Tiden?

Peter: Skænk til Mikkel først, min Pige.

10. UDDRAG FRA ’ORDET’



40

Borgen: Synes du, jeg skal have mer, Anne?

Anne: Ja.

Borgen: Saa kun en halv. Er din Mor da ikke i Køk-
kenet?

Anne: Jo. Men — Anders er der ogsaa.

Borgen: Skænk til, skænk til! om det saa skal løbe 
over i Underkoppen.

Peter: Hvad bestiller I derude?

Anne: Mor læser højt af ”Lammets Sang”.

Peter: Hør godt efter, min Pige, hør godt efter. 
Kanden kan du stille der, hvis vi vil have mer. 
(Anne ud.) Se, Mikkel, du kan jo nok tænke dig, 
hvad Indtryk det gjorde paa mig, da jeg hørte 
om Anders og Anne. Jeg er en fattig Mand, me-
get fattig; om det saa er Telefonen der, som jeg 
haardt nok kan have Brug for som Skrædder, saa 
har jeg maattet sige den af fra Kvartalets Udløb. 
Nu kunde det med et se ud til, at jeg skulde blive 
Svigerfar til Borgensgaard. Og jeg tænkte læn-
ger: sæt nu gennem mig og min Datter, sæt nu 
den Naade skulde times os fra Herren, at gen-
nem os uværdige skulde Borgensgaard vindes 
for Guds Rige? Ja, saadan tænkte jeg, Mikkel, og 
det svimled for mig. Indtil jeg forstod, at det var 
Hovmods Synd,det var den gamle Adam i mig, 
der rejste sig, med sit Begær efter Magt og Her-
lighed, og Guds Aand maatte minde mig om, 
at Herrens Vilje gaar ikke gennem ydre Ting og 
Giftermaal og alt saadan noget, som vi kan lave 
Mønstret til.

Borgen: Hm. St! St! St!

Peter: Ja, Mikkel, det var haardt at slippe alt det. 
Det var et Offer, det maa du tro. Men saa forstaar 
du ogsaa nok, at nu er der ikke noget at gøre. 
Det eneste er da, om Herren virkelig skulde høre 
min Bøn.

Borgen: Din Bøn?

Peter: Ja, Mikkel, fra den Dag af jeg forlod dig 
og dine og blev omvendt, er der ikke gaaet en 
Aften, uden jeg har bedt for dig. Der ser du, det 
er Alvor for os. For, Mikkel, du beder vel ikke for 
mig?

Borgen: Det gør jeg ganske visst ikke, men ...

Peter: Saa bare een Ting til. Naar jeg er sammen 
med de andre Guds Børn rundt omkring fra, og 
vi hilser hverandre med helligt Kys efter Skriften 
og synger vore Salmer og beder vore Bønner og 
drikker Kaffe under aandelig Samtale, saa er jeg 
saa lykkelig og taknemmelig. Naar du, Mikkel, er 
til jere Forsamlinger, føler du dig saa ogsaa hjem-
me og synes, alt er dog saa dejligt og godt?

Borgen: Ja. Ja, jeg gør.

Peter: Gør du nu ogsaa det, kære Mikkel?

Borgen: Hvor skal du hen med det Spørgsmaal?

Peter: For hvis du var saa tilfreds, Mikkel, hvorfor 
ventede du dig saa en — Reformantor , som de 
siger, af Johannes? Saa var der jo ingenting at re-
formere. Vel?

Borgen: Saa meget er rigtigt: jeg har engang 
haabet og troet, at Johannes var Manden med 
Rommen. Det fragaar jeg ikke. Den kraftige — 
den mægtige Tepunch, den Gamle bryggede os, 
den er ligesom rakt til for mange. Han begyndte 
selv i sin Alderdom at fortynde den, for at den 
skulde slaa til; værre er det blevet med Tiden; 
og nu kan det ske mig ved vore Stævner, naar 
vi rejser os og klinker og drikker og siger Ah, at 
det smager mig som lunkent Vand, og jeg skæver 
over til de andre, om vi staar og skjuler noget for 
os selv og for hinanden: Rom? mere Rom! kom-
mer der ikke en med Rom? længes vi ikke alle ef-
ter Manden med Rommen? — Nu, dertil er intet 
at sige. Har vi toppet, maa vi dale. Evig Stilstand 
er Død.
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Peter: Og saa skal opspædet Grundtvigianisme 
hjælpe? — Aah, Mikkel, kom over til os!

Borgen: Det sker aldrig.

Peter: Sig det ikke! husk, vi lever i Undernes Land.

Borgen: Undernes Land?

Peter: Underne i Menneskehjerterne. Herren er 
Undernes Gud.

Borgen: Haa! den Slags!

Peter: Han er mægtig til alle Ting — ogsaa til at 
tage dig ud af Vantro og Vildfarelse.

Borgen: Vantro og Vildfarelse?

Peter: Ja, Mikkel, den Vantro og Vildfarelse, hvori 
du har levet dit Liv.

Borgen: Jasaa. Vantro og Vildfarelse.

Peter: Du skal ikke drikke lunkent Vand længere, 
kære Mikkel. Herren selv byder dig Ordets ufor-
falskede Mælk.

Borgen: Mælk?!

Peter: Mikkel!

Borgen: Vantro og Vildfarelse — saa? Saa jeg har 
levet i — mageløst — storartet! Da jeg overtog 
Gaarden, da var der ikke et Gran, ikke eet Gran 
levende Kristendom i Sognet, jeg begyndte, ene, 
ingen var med mig, end ikke min Kone, ingen 
undtagen Gud; gamle Schöpfe, Rationalist som 
han var, tordnede trofast imod mig Søndag efter 
Søndag, og Værket skred, Samlingshuset rejste 
sig, Skolen rejste sig, Ungdomsskolen kom til, 
Sangen gik sejrende ud over Sognet, ind i Hjem-
mene, ind i Hjerterne, Folk flokkedes til Møder-
ne, og alt det, alt det, jeg i snart 50 Aar har byg-
get op og faaet Guds Velsignelse til, det skyldes 
altsaa Vildfarelse og Vantro.

Peter: Hja, skal vi regne efter ydre Resultater, saa 
er der Missionssogne, der i de sidste 20 Aar...

Borgen: Og jeg selv — naar min By af Sjæl over 
Stjer — min Sjæl af By over Stjernerne for — og 
min Daab, hvor Gudsfingrene granne slog Kors 
for min Pande, og min Lykke ved at vide, hvor-
dan jeg der mig selv uafvidende var lagt i Guds 
Faderfavn, og min Altergang, hvor jeg mærkede 
Gudsordet selv, Kristus lyslevende, der kom og 
bar mine Synder bort, og jeg gik hjem i Solskin og 
følte mig sprængende lykkelig og syngende fri, 
og de Tusinde Gange, hvor et Fadervor har givet 
mig ny Varme, nyt Lys, nyt Liv, naar jeg følte mig 
ensom eller raadvild — eller falden, og Ordet, 
Ordet, naar jeg hørte det, og Ordet i min Mund, 
det er altsammen, har altsammen været, er alt-
sammen nu Vantro og Forvildelse og Forvildel-
se og Vantro. — Den Gamle selv, Grundtvig selv, 
hans Liv var vel saa ogsaa Vantro og Forvildelse?

Peter: Jeg har aldrig læst noget af ham, Mikkel, 
og kender egentlig saa lidt til ham.

Borgen: Du skal ikke luske uden om. Han staar 
vel ikke til at redde?

Peter: Vi Mennesker skal jo ikke dømme, Mikkel.

Borgen: Hoho, det er nok ikke saa nemt endda at 
kende Forskel paa Guds og Satans Disciple. Eller 
er du bange og tør ikke svare mig?

Peter: Guds Børn kender ikke til Frygt, Mikkel. 
For os kan ingenting fortræde. Ja, se, Grundtvig 
— du ved jo selv, Mikkel, at han var den Mand, 
der hele sit Liv led af Tvivl og Kamp, saa Visshe-
den og Freden med Gud, det har han jo altsaa 
ikke kendt.

Borgen: Saa er det jo oplagt.

Peter: Og hans Efterfølgere er jo ikke troende og 
omvendte Mennesker, saa for mig at skønne ...

Borgen: For dig at skønne?
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Peter: Ja, saa er Grundtvig jo gaaet fortabt, Mik-
kel.

Borgen: For Peter Skrædder at skønne er Nicolai 
Frederik Severin Grundtvig i Helvede! — Anders! 
Anders!

Anders (ind): Ja, Far.

Borgen: Denne Pige — hvad hedder hun? — 
Anne, ja, hun skal blive din, den Onde lyne mig 
skal hun saa, om jeg saa selv skal trække hende 
ud af Tugthuset her...

Anders: Jamen, Far ...

Kirstine: Du glemmer, Mikkel Borgen, du skal 
staa til Regnskab for hvert utilbørligt Ord.

Borgen: Men i Aften er der ingenting at stille op. 
Spænd for!

Anders: Jamen, Far ...

Borgen: Spænd for! — Og saa siger jeg Godnat, 
Peter Skrædder ...

Peter: Mikkel! Mikkel! du er ikke bøjet nok endnu. 
Dine Hovmodsplaner med Johannes har Herren 
maattet forstyrre. Tving ham nu ikke til ogsaa...

Borgen: Om Johannes vil jeg ikke høre et Kvab 
af din Mund.

Peter: Ikke mig, men Herren skal du høre, Mik-
kel. Du skal prøves mere endnu. Aah, jeg vil bede 
for dig, at Herren ikke skal opgive dig, men bøje 
dig helt ned i Støvet — hvad er det? — Hallo, 
hallo — ja, det er — ja — nej, ikke endnu — ja, 
de er lige ved at tage af Sted — hvad? — nej, se 
da — saa? — ja, jeg skal nok sige det — ja, god 
Bedring! — Godnat.

Borgen: Hvad er det? Hvad siger du God Bed-
ring til?

Peter: Underligt, forunderligt, Mikkel! Ja, sande-
lig, sandelig, vi lever i Undernes Land.

Borgen: Hvad er det?

Peter: Just som jeg siger, at du skal prøves mere, 
ringer Mikkel, din Søn, at Inger er blevet saa hef-
tig syg.

Borgen: Er Inger? Jamen det er vel bare...

Peter: Nej, det er visst noget særligt, saa vidt jeg 
forstod.

Borgen: Saa? saa maa vi skynde os.

Peter: Nu vil jeg da rigtig saa hjertensinderlig 
ønske for dig, kære Mikkel, at Herren maa naa 
dit Hjerte denne Gang, hvor haardt han saa end 
skal slaa til.

Borgen: Hvad er det, du siger, Menneske? Jeg 
tror, Gud hjælpe mig, du staar og ønsker, min Svi-
gerdatter maa dø.

Peter: Sjælens Frelse gaar forud for alt. Kan det 
ikke naas paa anden Maade, ja, saa, kære Mikkel, 
ønsker jeg det i Jesu Navn.

Borgen: Saa det gør du? saa det gør du?

Anne: Herre Jesus, hjælp, Herre Jesus!

Borgen: Ved du, hvad Svar der gives paa det?

Kirstine: Mikkel Borgen, tag dig i Agt!

Anne: Anders, Anders, han slaar min Far ihjel.

Peter: Rør mig ikke, Mikkel!

Anders (udefra): Styr dig, Far!

Borgen: Et eneste. Det!
 
Anne: Nej, nej.
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Peter: Jeg har Vidner paa dig, Mikkel Borgen. 
Fordi du er den store Mikkel, maa en anden en 
vel ogsaa være til.

Borgen: Rejs ad Helvede til!

Peter: Nej, jeg vil ikke gaa dig i Vejen. — Vi mø-
des i Retten, din — Proprietærbølle .

Borgen: St! St! Hyp!

UDDRAG 3: FRA 4. AKT
 
Inger er død og ligger i kisten, hvor familien, læ-
gen, præsten og venner er samlet. Johannes har 
været forsvundet siden Ingers død, men vender 
pludselig tilbage. 

Mikkel: Farvel, lille Kæreste; Farvel, lille Kæreste; 
lille Kæreste, Farvel.

Borgen: Laaget!

Johannes (staar i Døren): Aah, nej. Ikke Laaget!

Borgen: Johannes! dig! er du kommen?

Johannes: Ja, Far, jeg er kommen.

Borgen: Far? siger du Far? — Johannes! dine 
Øjne! du har din Forstand?

Johannes: Jeg har min Forstand, som I kalder 
det.

Lægen: De mente, De saa Deres Kærestes Lig, 
og alt blev væk for Dem. Da De vaagnede af Be-
svimelsen, havde De Deres Forstand. Var Deres 
Hukommelse ogsaa all right?

Johannes: Lidt efter lidt kom det hele.

Lægen: Der ser De, Borgen. Hvad sagde jeg? 
Mine Kure...

Borgen: Nej, Doktor, nej, nu skal De tie. Her vil 
jeg love min Gud alene. Ham ene Æren.

Lægen: Saa?

Borgen: Ja, Doktor, ja, Deres Kur — den ser vi 
der.

Lægen: Tak, skal De have, Mikkel Borgen. Naar 
det gaar galt, er det min Skyld, og naar det gaar 
godt, Deres Guds.

Præsten: Tys, kære Venner, tys, tys! Hvad der end 
er sket, saa husk dog, vi staar ved en Baare.

Borgen: Men Johannes, Johannes, hvorfor flyg-
tede du? og hvor har du været? hvordan har du 
haft det? hvorfor sagde du ingenting?

Johannes: Jeg kunde ikke. Jeg maatte have Ro, 
Ensomhed — ud i Naturen — samle disse Tusinde 
Tanker...

Borgen: Min Dreng, min Dreng! og nu staar du 
her, staar her med din Forstand.

Johannes: Nej, ikke med min, men med jeres, jeg 
staar her med jeres Forstand, jeg er vendt tilbage 
til Rædslen, jeg er blevet klog mellem kloge; thi 
denne Forstand, jeg staar her med, kan jeg bruge 
den visere end til at bede Gud tage den igen?

Borgen: Johannes, tal ikke bespotteligt.

Johannes: Det er jer, der bespotter. Er dette en 
kristen Jordefest? Hvor er Opstandelsestroens 
Sejrsforvissning?

Borgen: Johannes, Johannes! vi er smaa og fatti-
ge Mennesker.

Johannes: Det er jo Gudsbespottelsen: at være 
lille og fattig, naar man har saa stor og rig en 
Gud. Her staar I, værgeløse over for Døden som 
nøgne Fugleunger i Skæbnens Katteklo! I klynger 
jer til tynde Hedningespekulationer og selvlavet 
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Mennesketrøst. Og dog var det for jer, Kristus le-
vede, døde og opstod, til jer han hentede Ordet 
som Prometeus Ilden engang.

Borgen: Det er sandt altsammen, men det er saa 
svært alligevel.

Johannes: Jo da; men havde I saa ikke Kristen-
blod nok i jer til Paasketriumfens Forventning, 
kunde I dog i det mindste haft Bønnens Mod og 
spurgt ham, om I maatte faa hende givet tilbage. 
Det er ikke faldet en eneste blandt jer ind.

Peter: Der staar skrevet: Du maa ikke friste Her-
ren, din Gud.

Johannes: Derfor kunde I have spurgt, om I 
maatte. Se, jeg har spurgt; jeg har ligget i En-
somheden og Sneen og tigget, til jeg blev varm 
og fik Lov. Og saa løb jeg hjem, forventningsfuld, 
lykkelig, stærk, og nu staar jeg her kuet af jeres 
Kummer og Tvivl, nej, Opgivelse, midt mellem 
Mennesker, Kristne, frosset afmægtig som I.

Mikkel: Hvad skal saa det til at staa og raabe hen 
over min Kones Lig?

Johannes: Fordi, Mikkel, min Bror, du kære, ærli-
ge, hele Mand, der aldrig med Gudstro forhaane-
de Gud, fordi det er Jammer og Rædsel, at Gud 
er god og almægtig, og dog ligger hans Jord i 
Elendighed, fordi der imellem de troende ikke er 
een, der tror. 
Er der da ingen? ikke en eneste af jer, der kan 
støtte mine Hænder, mens jeg beder os Underet 
ned? Jeg siger jer, alt er muligt for den, der tror.

Lægen: Nu skulde De skaane Deres Nerver, Jo-
hannes Borgen.

Johannes: Ja, mellem de vantro dèr er der tro-
ende. Inger, skal du da raadne, fordi Tiden er ra-
adden? Saa lad det ske! læg Laaget paa! forbliv i 
jer Halvtro og Selvhjulpethed! Og lad mig vende 
tilbage til Mørket, til Mørket og Naaden i Natten. 
Se, der kommer det alt.

Maren: Skynd dig nu lidt, Farbror.

Johannes: Barnet! den største i Himmeriget! dig 
glemte jeg. Aah ja, hos Barnet er Frelse. 
Se saa paa din Mor, lille Pige; naar jeg nævner 
Jesu Navn, rejser hun sig. Se nu paa hende, Barn! 
Og saa byder jeg dig, du Døde ...

Præsten: Jeg protesterer. Slip mig, Doktor. Jeg 
protesterer. Faa ham ud! Han er sindssyg endnu. 
Dette er forargeligt. Et Mirakel nu kan ikke ske. 
Baade etisk og religiøst...

Johannes: Hykler, dig selv uafvidende , gaar du 
Satans Ærind i gudviet Dragt? Du lammer min 
Kraft. Du har altid forfulgt Profeter og stenet 
Apostle. Ud med dig!

Præsten: Jeg viger ikke. Jeg staar her paa Em-
beds Vegne.

Johannes: Nu vel da! Saa bliv her paa Statens 
Vegne, blot ikke paa Guds. Hør mig da, min Far i 
det høje, ræk mig Ordet, Ordet, som Kristus har 
hentet til os fra Himlen, Ordet, det skabende, le-
vendegørende, ræk mig det nu! 
Hør mig, du Døde! I Jesu Kristi Gravsprængerens 
Navn: saa sandt Gud vil det: vend tilbage til Livet! 
jeg siger dig, Kvinde, staa op!

Mikkel: Inger!

Borgen: Almægtige Gud!

Inger: Barnet? hvor er det? lever det?

Mikkel: Ja, Inger, ja det lever hjemme hos Gud, 
men du lever hos mig, hos mig, hos mig.

Borgen: Herre, tilgiv mig, tilgiv mig, jeg er en 
syndig Mand.

Peter: Mikkel — det er den gamle Gud — fra Eli-
as’s Tid— evig den samme — Halleluja .

Præsten: Jamen dette — det er jo fysisk umuligt. 
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Det kan jo ikke ske.

Lægen: Ligsynsmandsinstitutionen skal afskaffes.

Johannes: Portvin! skaf et Glas Portvin til hende.

Anders: Ja ja. Strax.

Borgen: Johannes! du dør da ikke, Johannes?

Johannes: Nej, jeg er bare lidt træt. Nej, lille Far, 
nu begynder først Livet for os.

Mikkel: Aah Inger! ja, Livet, Livet.

Borgen: Livet!

(Salmesang): ( bryder frem gennem den Dør, 
som Anders, der kommer med Vinen, lader staa 
aaben.)
Thi synger lydt og sjæleglad
 hans Menighed i allen Stad:
Ære være Gud i det høje.
( Og Lovsangen bliver ved.)
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LÆG OGSÅ MÆRKE TIL

DRACULA

Gysende smuk musikalsk forestilling om den  
legendariske vampyr
Store Scene 29. april - 6. juni 

ALT ER UMULIGT

De nye skuespiltalenter piskes rundt i følelser-
nes manege
Stiklingen 23. april - 16. maj

MADE IN CHINA

Skarpskåren doku-fiktion om vor tids nye stor-
magt. Et samarbejde med Sort/Hvid.
Studio 30. april - 16. maj

KAGEFABRIKKEN

Grovmalet farce om kage og sundhedshysteri 
fra Christian Lollike.
Scala 7. maj - 4. juni

Billetpris: 65 kr. - det er billigere end biffen!




