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Juryens begrundelse:
“Skridtene var tunge i sandet, og hænderne vaskede
langsomt den døde kvindes nøgne krop. Ud af bøndernes sanselige nærvær ved det mægtige hav blev
troen så fysisk påtrængende, at da miraklet løftede
sig fra jordens barske realisme, måtte man acceptere
det som et naturfænomen. Et brillant kammerspil for
glædestrang og store himle, fuldt af tidløs længsel.”

”Før Ordet havde jeg aldrig læst Kaj Munk,
så jeg blev ret chokeret over tekstens intensitet og kompromisløshed – og over det
ikke-ironiske budskab om, at det umulige
er muligt, hvis bare man er ren i sin tro på
kærlighed. Det er enormt provokerende at
skrive sådan.” Instruktør Anja Behrens

”Selvom 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.” Instruktør Anja Behrens
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”Ordet er et drama der bringer de helt
store følelser i spil. Det går fra 0 til 100 på
et sekund. Der er intet tilløb til de store
scener, så sorgen rammer dig i ansigtet
som en dør. Og så slutter det helt bevidst
så brat, at man efterlades med en oplevelse, som ikke kan eller skal forklares, men
som sidder dybt i en.” Skuespiller Kjartan Hansen

TVIVL, TRO, MIRAKEL
- Reumertvinderen vender tilbage
I ORDET er miraklernes tid ikke forbi. Kaj Munks intense drama fra 1925 er fortællingen om, at
det umulige er muligt: hvis troen er stærk nok kan den overkomme selv døden. Munks overspændte univers er en kærkommen påmindelse om, at der er mere mellem himmel og jord.
ORDET prædiker vanvid, kropslighed og rå natur i Anja Behrens moderne og fysiske iscenesættelse. Stykket spillede for fulde huse 10 aftenener i februar 2020, indtil forestillingen blev lagt
ned af corona. Få måneder senere vandt ORDET en Reumert for Årets Forestilling 2020 og får
nu en længe ventet repremiere med delvist nyt cast på Aarhus Teater fra 4. september.
ORDET handler om den grundtvigianske storbonde Mikkel Borgen, som
nægter sin søn Anders at gifte sig med
en kvinde af indremissionsk slægt. Mikkels svigerdatter Inger prøver forgæves
at overtale Mikkel Borgen til at lade
ægteskabet stå i kærlighedens navn.
Snart efter dør Inger i barselssengen,
og alt håb synes ude – men så kaster
Mikkels sindssyge søn, Johannes, sig
på knæ ved Ingers kiste og anråber
Herren i bøn. Miraklet indtræffer fra
troens skælvende dyb: Inger vender
tilbage til livet.

Hos Munk er miraklernes tid ikke forbi,
Anja Behrens siger: ”ORDET handler
om de rene følelser, som er stort set
forsvundet i dag, fordi alting i vores
moderne verden er til forhandling.”
”VI KÆMPER MED DE SAMME
SPØRGSMÅL I DAG”
For Anja Behrens er problematikken
om troskamp lige så aktuel i dag, som
da Munk skrev stykket:
”Jeg synes, at det er så fascinerende, at
ORDET 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 håndte-

ET LEVENDE MALERI
Anja Behrens har i samarbejde med
dramaturg Tine Ilum bearbejdet Kaj
Munks oprindelige manuskript. Anja
Behrens fortæller:
”ORDET er virkelig mange ord. Vi har
været radikale og skåret teksten ind til
benet – til godt halvdelen, hvilket gør at
man virkelig kan mærke den dramatiske
maskine, ORDET er. Mange af ordene i
den oprindelige tekst var med til at tegne miljøet og tidsbilledet, men i denne
version omsættes disse ord til billeder
og fysik, der forhåbentlig kan give publikum en emotionel mavepuster.”
Sammen med scenograf David Gehrt
har Anja Behrens skabt et sanseligt
univers på scenen, hvor 8 tons sort
sand på scenen akkompagneres af
videoprojektioner fra det brusende
Vesterhav. Naturens rå kraft besidder
sin egen spiritualitet: Gud er altid lige i
nærheden. Det stormende hav vidner
om det oprørte sind: himmel, skyer,
vand og sand brydes i kampen mellem
lys og mørke.
”Vi har forsøgt at gøre ORDET til et
levende maleri. Forestillingen er lige så
meget krop som den er tekst, og i det
arbejde har David og jeg blandt andet
været inspireret af den måde Vilhelm
Hammershøi bruger lyset på i sine malerier.” Instruktør Anja Behrens

REUMERTVINDENDE HOLD
Tyske Anja Behrens blev i 2014 uddannet fra Den Danske Scenekunstskole i
København. Hun er bl.a. kendt for sin
iscenesættelse af SORT VAND (2017)
og Michel Houellebecqs UNDERKASTELSE (2018) på Betty Nansen,
den roste SELVMORDETS ANATOMI
på Teater Republique samt ikke mindst
SYMPOSION på Det Kongelige Teater
(begge 2019). Anja Behrens blev nomineret som Årets Instruktør 2020 for
Ordet-opsætningen.
Husscenograf David Gehrts (ERASMUS
MONTANUS, 4:48 PSYCHOSIS, PAGTEN) sanselige scenografi slår ramme
om Henrik Birch som Mikkel Borgen
flankeret af sine sønner, Aarhus Teaters
Emil Prenter, Kjartan Hansen og Lasse
Steen. I rollen som det indremissionske
modstykke, Peter Skrædder, ses Morten Suurballe. Mette Klakstein står for
at tegne Inger. Yderligere medvirker
Kaja Kamuk, Nanna Felding Koppel,
Anders Baggesen, Christian Hetland
samt skiftevis børnestatisterne Malou
Ambrosius Larsen / Nanna Kirstine
Chræmmer som barnet Maren.
KANONISERET STYKKE
Kaj Munks ORDET blev skrevet på bare
seks dage i 1925, men fik først premiere i 1932 på Betty Nansen Teatret i
København. To måneder senere instruerede Kaj Munk selv på Aarhus Teater.
ORDET er optaget i Kulturministeriets
kulturkanon for Scenekunst fra 2006.
Stykket blev også omsat til film af den
verdensberømte danske instruktør Carl
Th. Dreyer i 1955, en film som regnes
for et af hans største mesterværker.
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MIRAKLER FINDES
I Anja Behrens iscenesættelse foldes
ORDET ud som en appel til at acceptere det uforklarlige. Det er følelsernes
storm, kærlighed og tro, der uden ironi
eller filter foldes ud. Miraklet hos Munk
skal ikke forstås som en abstrakt fortælling, og netop derfor er teksten provokerende og direkte i en tid, hvor alt skal
forklares eller forsvares.

rer vi forskellige syn på verden? Og det
rører mig dybt, for det er simpelthen så
problematisk og dybt frustrerende, 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.”
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Iscenesættelse
ANJA BEHRENS

PERSONGALLERIET I ORDET
GAMLE 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 stædig 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 troende og begejstret for
grundtvigianismen som Borgen og vil
derfor ikke overtage slægtsgården.

ANDERS
Søn af Borgen. Er forelsket i Peter
Skrædders datter, Anne, hvilket ikke
passer hverken Borgen eller Peter
Skrædder, og ingen af dem vil i
første omgang tillade ægteskabet.

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 naturvidenskabelige verdensbillede og
livsfortolkning i stykket. Han tror
ikke på Gud, men er overbevist om
naturvidenskabens 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
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INGER
Gift med Mikkel. Sød og mild. Borgen
er meget glad for hende, og hun kan
håndtere hans stærke temperament.
Hun virker som det samlende punkt i
familien.

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 Borgen 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.

CV KREATIVE TEAM
ANJA BEHRENS
Iscenesættelse
Anja Behrens stod også for iscenesættelsen af Ordet på Aarhus Teater
i 2020, hvor den vandt en Reumert
som Årets Forestilling. Hun er født i
Hamborg og blev i 2014 uddannet fra
Den Danske Scenekunstskole. Blandt
hendes seneste arbejder er dramatiseringen og iscenesættelsen af den
franske forfatter Michel Houllebecqs Underkastelse og Sort Vand på
Betty Nansen Teatret og den ligeledes roste Selvmordets Anatomi på
Teater Republique. Hun har desuden
instrueret Larm i kulissen på Aalborg
Teater og den reumert-nominerede
forestilling Rose på Team Teatret og
forrige sæson iscenesatte hun Platons
tekster i forestillingen Symposium
på Det Kongelige Teater og har lavet
filmen Requiem for an Age/Requiem
for en tidsalder på Teater Sydhavnen
og CPH Stage.

SÚNI JOENSEN
Lysdesign
Færingen Súni Joensen blev uddannet lysdesigner fra Den Danske
Scenekunstskole i 2016. Han har
arbejdet med teater på Færøerne,
Island, Norge og i Danmark og har
været med til at skabe teaterkollektivet TOETT (The Other Eye of
The Tiger). De sidste par sæsoner
har han skabt lysdesign på forestillingerne Haabet på Teater Møllen,
Skattesagens Helte på Teater Grob,
46+1, Romeo og Julie og Porno for
begyndere på Aalborg Teater, Den
glade Enke på Den Fynske Opera,
Det tabte Land på Vendsyssel Teater, Højskolesangbogen og Ødipus
og Antigone på Teater Momentum
og Bosch´ Drøm og Selvmordets
Anatomi på Teater Republique.
Tidligere har han designet lyset til
Aarhus Teaters Parasitterne på Scala
og lavet lys på I Love Dick på Husets
Teater, Hamlet i Nordens Hus på
Færøerne, Bonnie & Clyde på Betty
Nansen og senest NUL på Teater
Sort/Hvid.
Súni Joensen stod også bag lysdesignet på sidste opsætning af Ordet,
der var nomineret til en Reumert
for Bedste Scenedesign og vandt
Reumert-prisen som Årets Forestilling og netop er blevet nomineret til
Teaterpokalen for sit scenedesign.
Hans seneste forestilling var Aarhus
Teaters Leonora Christina - sandhedens dronning, som desværre blev
nedlagt pga corona.

KIM ENGELBREDT
Lyddesigner
Kim Engelbredt har igennem mere
end 35 år arbejdet som tonemester
og lyddesigner på Aarhus Teater,
og stået for lyduniverset i mere end
100 forskellige forestillinger. Senest
har han designet lyden til Denungewertherslidelser og The Supreme
Gentleman på Studio, og Kærlighedens Forrykte Former, 100 Sange og
Girls & Boys på Stiklingen og Leonora
Christina – Sandhedens dronning på
Scala.
KIM GLUD
Videodesigner
Kim Glud har arbejdet med teaterproduktion siden han var ganske ung.
Fra 1994 til 2007 arbejdede han på
Odense Teater og Odense Musikteater som lys-, scene- og videotekniker.
Fra 2000 var han desuden videodesigner og produktionsleder på
Den Fynske Opera. Siden 2007 har
Kim Glud været tilknyttet forskellige
teatre, der har haft glæde af hans
mangfoldige talent; heriblandt Svalegangen, Teater MomentumArchauz/
Mancopy Dansekompagni og Carte
Blanche. Kim Glud har siden 2014
været teknisk ansvarlig på Aarhus
Teaters Studio scene. I de seneste
sæsoner har han været lysdesigner
på #Amlet, Momentet , My heartache brings all the boys to the yard,
4:48 Psykose, Audition og Manifest
for skrøbelige autoriteter og denungewertherslidelser og The Supreme
Gentleman. Han skabte desuden videoen til scenografien på Ordet, som
både blev reumertnomineret for Årets
Scenedesign og modtog Reumert-prisen for Årets Forestilling.
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DAVID GEHRT
Scenografi og kostumedesign
David Gehrt blev uddannet scenograf
fra Den Danske Scenekunstskole i
2016 og har siden 2018 været fast
hus-scenograf på Aarhus Teater.
Inden da havde han sammen med
scenograf Ida Grarup lavet forestillingerne Ødipus, Højskolesangbogen
og Helligtrekongersaften på Teater
Momentum i Odense.
Det var også i samarbejde med Ida
Grarup han skabte rammerne for
Christian Lollikes iscenesættelse
af Holbergs Erasmus Montanus på
Aarhus Teater, der blev genopsat
på Aarhus Teater og Østre Gasværk
i forrige sæson. Som husscenograf
på Aarhus Teater, har han stået bag
forestillingerne #Amlet, Momentet,
My heartache brings all the boys to
the yard, Lav Sol, 4:48 Psychosis, Untz
Untz Untz, Audition og Manifest for
skrøbelige autoriteter, Friheden, Biedermann og brandstifterne, Parasitterne, Pagten og Kaj Munks Ordet. I
sidste sæson skabte han scenografi til
Den Vægelsindede og Kærlighedens
Forrykte Former, YCLWB og Leonora Christina Ulfeldt – sandhedens
dronning.

David Gehrt har vundet Årets
Reumert for Bedste Scenedesign
for Erasmus Montanus (2017) og var
nomineret til samme pris for Ordet
(2020), der vandt prisen for Bedste
Forestilling. David Gehrt blev også
netop blevet nomineret til Teaterpokalen for sit scenedesign til Ordet.

CV SKUESPILLERNE

MORTEN SUURBALLE (PETER
SKRÆDDER)
Morten Suurballe blev i 2019 nomineret til en Reumert for bedste mandlige ensemblerolle for sin præstation
i Biedermann og Brandstifterne på
Aarhus Teater. Han er uddannet fra
Statens Teaterskole i 1978 og debuterede på Caféteatret. Derefter var
han i fem år på Jomfru Ane Teatret
og Aalborg Teater inden han i 1985
rejste tilbage til København, hvor
han i en årrække spillede på de fleste
københavnske scener. I 1992 blev han
fast ansat ved Det Kongelige Teater,
hvor han var en del af ensemblet frem
til 2016. På Det Kongelige Teater har
han spillet et væld af forskellige roller
i opsætninger, hvor de seneste kan
nævnes: Forbrydelse og straf, Manson, Gengangere, Lulu, Vildanden,
Hærværk, Sandmanden, Heksejagt,
Puntila og King Lear. Han iscenesatte
desuden selv fx Den som falder og

2xBeckett, ligeledes på Det Kongelige Teater. Siden 1980´erne har
Morten Suurballe tillige medvirket
i talrige film, bl.a. Hacker, Retfærdighedens Ryttere, Fuglene over
sundet og Gælden samt i tv-serier i både ind- og udland. Blandt
serierne kan nævnes Kald mig Liva,
Rejseholdet og Ørnen og er nok
ikke mindst kendt som drabschef
Brix i Forbrydelsen. Han har desuden medvirket i de danske og
udenlandske serier Alfa, Advokaten,
Julefeber, Ditte og Louise, Acceptable Risk, Vikings, Ex-Company,
Romanoffs, Friheden og senest i
filmen Hacker.
METTE KLAKSTEIN (INGER)
Mette Klakstein Wiberg blev uddannet skuespiller fra Den Danske
Scenekunstskole i København i
2018. Hun var allerede i 2014 med i
Snedronningen Teater Republique
og har siden spillet på Folketeatret
i Drengen der ville være vægtløs,
på Aalborg Teater i forestillingerne
Fyrtøjet, Hans og Grete og teaterkoncerten Drømte mig en drøm, der
har premiere i foråret.
På Aarhus Teater har hun medvirket
i Christian Lollikes Hospitalet, det
klassiske græske drama Orestien
og Nanna Cecilie Bangs Manifest
for skrøbelige autoriteter, som hun
modtog en Reumert Talentpris for.
Hendes debut i Aarhus Teaters
ensemble var rollen som Helene i
Holbergs Den Vægelsindede og hun
har siden medvirket i Et Juleeventyr,
YCLWB og Charlie & Chokoladefabrikken.
KJARTAN HANSEN (JOHANNES
BORGEN)
Som medlem af Aarhus Teaters
ensemble har Kjartan Hansen bl.a.
medvirket i ny dansk dramatik som
Til Mine Brødre og En Skilsmisse,
Kristján Ingimarsson’s MORPH og
teaterkoncerten Momentet, Hospitalet og Revolution. Han kunne også
opleves i hovedrollen som Hamlet
i en stor moderne opsætning af
Shakespeares klassiker i Tórshavn på
Færøerne og på Aarhus Teater med-

virkede han i Bowies musical Lazarus
og spillede Johannes Borgen i Kaj
Munks Ordet, der vandt en Reumert
som Årets Forestilling. Senest har han
medvirket i Holbergs Den Vægelsindede, Kærlighedens Forrykte Former
og Leonora Christina Ulfeldt – sandhedens dronning.
LASSE STEEN (ANDERS BORGEN)
Lasse Steen er uddannet skuespiller
fra Den Danske Scenekunstskole i
Aarhus i 2020. Han har tidligere medvirket i Aarhus Teaters familieforestilling Pagten, og var med i scenekunstskolens digitale livestreamede Alt
er umuligt (2020), som høstede stor
anerkendelse.
I efteråret 2020 debuterede Lasse
Steen desuden som både iscenesætter og (med)dramatiker i Aveny-Ts
dramatisering af Jonas Eikas prisvindende debutroman Lageret Huset
Marie; en forestilling som han også
selv fremførte på scenen. Herefter
debuterede han som professionel
skuespiller i Et Juleeventyr på Aarhus
Teater, hvor han siden har medvirket i
A Clockwork Orange.
Foran kameraet har Lasse Steen gjort
sig bemærket, bl.a. i TV2-serien Vild
Sommer (2018) og filmen As The
Crow Flies.
EMIL PRENTER (MIKKEL BORGEN)
Emil Prenter blev i 2018 færdiguddannet som skuespiller ved Den Danske
Scenekunstskole i København. Han
har haft flere mindre filmroller for Den
Danske Filmskole og har blandt andet
medvirket i teaterforestillingerne
Mand Uden Hensigt på Republique,
Forældremødet på Teatret St Tv,
Selvtægt på Teater Momentum, Generation Håbløs på Teater V og Riget
på Det Kongelige Teater. Han spillede
han Orestes i det klassiske græske
drama Orestien på Aarhus Teater
og han kunne opleves i TV2-serien
Sex. Emil Prenter er en del af Aarhus
Teaters ensemble, hvor han bl.a. har
medvirket i Teaterkoncert C.V. Jørgensen, Et Juleeventyr, Shakespeares
Kong Lear og A Clockwork Orange.
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HENRIK BIRCH (GAMLE BORGEN)
Henrik Birch spillede Gamle Borgen i
Aarhus Teaters reumertvindende opsætning af Ordei i 2020. Han har før
haft sin gang på Aarhus Teater, hvor
han har medvirket en lang række forestillinger, bl.a. Vildanden, Don Juans
Sidste Dage, Hamlet og Fremtidens
historie. I 2018 Spillede han Claudius
på det nyåbnede Vendsyssel Teaters
anmelderroste opsætning af Hamlet
og samme år Tyrone i Egills Pallssons
minimalistiske opsætning af Lang
dags rejse mod nat på Aalborg Teater
og han har sammen med OPE-N,
udviklet teaterhybriden Fortællingen
om et gæstebud, som er opført både
i Nordnorge og på Rungstedlund.
Henrik Birch har også en lang karriere
som filmskuespiller, og modtog både
en Robert og en Bodil for sin rolle
i Klumpfisken. Senest har han bl.a.
medvirket i Draget, Mødregruppen
og Ser du månen, Daniel og Krysantemum, der har premiere i 2022.
Han har desuden medvirket i en lang
række tv-serier, heriblandt Efterforskningen, Minkavlerne, Anna Pihl,
Equinox, Noget om Emma, Norskov,
Badehotellet, Arvingerne, Forbrydelsen og Borgen.

CV SKUESPILLERNE

ANDERS BAGGESEN
(AMTSLÆGEN)
Anders Baggesen er uddannet fra
Skuespillerskolen ved Aarhus Teater, og hans karriere har bragt ham
omkring scener i hele landet. I 1979
fik han debut på Aarhus Teater i rollen
som A-rab i West Side Story, og siden
har han medvirket i mere end hundrede forestillinger. Blandt andet kan
nævnes Mens vi venter på
Godot, Idioten, Snittet, La Cage aux
Folles, Salamimetoden og Fornuft
og følelse. Anders Baggesen modtog i 2005 en Reumert for sin rolle i

Lykke-Per på Aalborg Teater og har
derudover ad flere omgange været
Reumert-nomineret, senest for sin
Alfred Doolittle i My Fair Lady. Har
desuden på Aarhus Teater medvirket
i de Reumertvindende forestillinger
Erasmus Montanus og Lyden af de
skuldre vi står på samt Premiere,
eventyret Narnia, musicalen West
Side Story, Friheden, Dancer in the
Dark og Audition, Se Dagens Lys,
Pagten, Lyden af de skuldre vi står
på, Den Vægelsindede, Et Juleeventyr og Charlie & Chokoladefabrikken.
KAJA KAMUK (KIRSTINE)
Kaja Kamuk blev uddannet på Skuespillerskolen ved Odense Teater i
2010. Siden har hun bl.a. spillet på
Filuren, Teateriet Apropos og Katapult – på sidstnævnte medvirkede
hun i forestillingerne Lill´ Johnnys
mund og Bye Bye Yue Yue. Hun har
i flere sæsoner været tilknyttet Teatret Svalegangen, hvor hun har lavet
monologen Grounded og medvirket
i forestillingerne Martyrer, I familien
og senest i The Nether. Hun medvirkede også i Det Kongelige Teaters
opsætning af Kong Arthur.
Kaja Kamuk spillede også rollen
som Kirstine i Ordet i 2020 og har
tidligere medvirket i Aarhus Teaters
Frankenstein på Store Scene i 2012.
NANNA FELDING KOPPEL (ANNE)
Nanna Finding Koppel blev uddannet skuespiller fra Den Danske
Scenekunstskole i København i 2019.
Siden har hun medvirket i An Education på Østerbro Teater, Revolver
og SKAM 3 på Aveny-T og i 2012
spillede hun Ofelia i The Tiger Lillies
Perform Hamlet på Republique.
Hun har også spillet med i film og
tv-serier, bl.a. Knæler, Fantasten og
Herrens Veje.
NANNA KIRSTINE CHRÆMMER
MALOU AMBROSIUS LARSEN
(MAREN)
Børnestatister
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CHRISTIAN HETLAND (PRÆSTEN)
Christian Hetland er uddannet skuespiller i 2004 fra Statens Teaterskole
og var i 00’erne ansat på Aarhus
Teater, hvor han bl.a. medvirkede
i Fobiskolen, Melampe, Dans og
Verdens ende samt TV2 teaterkoncerten Hele verden fra forstanden og
Cabaret. I 2007 spillede Hetland med
i den danske thriller Cecilie. Herefter
arbejdede han som freelancer i København, hvor han bl.a. medvirkede i
Wienerballader på Det Kongelige Teater, genopsætning af Fobiskolen på
Ny Aveny og Aarhus Teater og Alting
Mødes på Det Flydende Teater. Christian Hetland har også spillet med i
børne- og ungdomsforestillingerne
bl.a. In Real Life, Too på Teater ZeBU,
Alias Teaterproduktions Fucking
Fattig samt Deadline på Teatret St.Tv.
I sæson 15/16 vendte han tilbage som
ensembleskuespiller på Aarhus Teater, hvor han bl.a. har kunnet opleves
i Snedronningen, Til mine brødre,
Kaldet, Den gode vilje, Narnia, My
Heartache Brings All the Boys to the
Yard, Biedermann og Brandstifterne.
De seneste sæsoner har han medvirket i Friheden, Dancer in the Dark og
Parasitterne og han spillede Apollon
i det græske drama Orestien. I de
senere sæsoner var han med i Svend
Åge Madsens Se Dagens Lys, familieforestillingen Pagten og Kaj Munks
Ordet, der fik en Reumert som Årets
Forestilling, Den Vægelsindede, Et
Juleeventyr og Leonora Christina
Ulfeldt – sandhedens dronning.

KAJ MUNK (1898-1944)
Billeder fra Aarhus
Teaters opsætning af
ORDET i 1932, iscenesat af Kaj Munk selv
- yderligere oplysninger
hos historiker Marianne
Philipsen, arkivar
Aarhus Teater

Kaj Munk (1898-1944) er paradoksalt
nok mest kendt for sin dramatiske og

Agnete Türck (Anne) Kai Paaske (Peter
Skrædder) Sophie Knudsen (Kirstine) Valdemar Skjerning (Gamle Borgen)

tidlige død.

politikken, jødeforfølgelsen og
nazismen i den offentlige debat blev
han d. 4. januar 1944 likvideret af den
tyske besættelsesmagt, men inden
da forfattede han utallige digte, kronikker, rejsebeskrivelser og skuespil
og var hen over 20 år sognepræst i
den vestjyske landsby Vedersø.
Han skrev manuskriptet til ”Ordet”
(1925), som instruktør Carl Th. Dreyer

Erik Henning-Jensen (Johannes) og Valdemar Skjerning
(Gamle Borgen)

senere filmatiserede og vandt flere
internationale filmpriser for, og få år
efter likvideringen udkom den posthume digtsamling ”Den skæbne ej
til os” (1946) med det populære digt
”Den Blaa Anemone”.
Kilde: Forfatterweb.dk

Besse Giersing (Inger), William Knoblauch (Mikkel) og
Gunnar Stryhn (Pastor Bandbul)
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Efter at have kritiseret samarbejds-

TEATER ER VIRKELIGHED

Om Kaj Munk, Ordet og Aarhus Teater
Programartikel af Marianne Philipsen, historiker
Kontroversiel og markant var han, digterpræsten Kaj Munk, der delte de danske vande i
1930´erne og som nazisterne gjorde det af med i 1944. Han blev født på Lolland i 1898,
blev tidligt forældreløs og kom i pleje hos en husmandsfamilie. Efter studentereksamen
læste han teologi i København og blev herefter indsat som sognepræst i Vedersø i Vestjylland i 1924, hvorfra han virkede og skrev frem til sin død i 1944.

Kaj Munk kæmpede på mange fronter; fra prædikestolen, gennem digterpennen, i avisspalterne og ikke mindst
i kraft af sit dramatiske arbejde. For ham var teatret nok så vigtigt som kirken, en vedkommende virkelighed som
findes overalt i naturen, i samfundet, mellem mennesker: ”Vi kan ikke leve uden Teater”, skrev han, og definerede godt teater som ”Skuespil, som igennem Ordet bevæger Menneskers Hjerter.”
På Aarhus Teater satte Kaj Munks dramatik sit tydelige præg. Det startede for alvor i 1932, få dage efter at Munks
drama Ordet havde haft urpremiere på Betty Nansen Teatret i København. Succesen var stor, og Munk skrev til Aarhus Teaters direktør Erik Henning-Jensen, og spurgte, om han kunne have lyst til at opføre det.
Det kunne han - og ikke alene sagde han ja tak til at spille Ordet på Aarhus Teater, han opfordrede også Munk
selv til at stå for stykkets iscenesættelse. Efter nogen tøven svarede han:

Allerede få uger efter mødte Kaj Munk op til prøverne og knap halvanden måned senere havde Ordet premiere
på Aarhus Teater. Teaterdirektør Erik Henning-Jensen spillede selv den vanskelige rolle som Johannes og teatrets stjerne Besse Giersing beundredes i rollen som Inger.
Selv skrev Kaj Munk i forestillingsprogrammet: ”Men nu Ordet? Hvad er saa det? Er det Langkaal? Eller er det
bare Løjer? Tror Forfatteren selv paa Muligheden af sidste Akts Forløb? Eller er det bare en dundrende knald
effekt, han har opfundet til at slutte Stykket glansfuldt med?”
Kaj Munk havde fra ganske ung haft svært ved at forlige sin kristentro med dødens og sorgens vilkår. I 1925 blev
han dybt påvirket af en ung mors og hendes nyfødte barns død i hans sogn, hvorefter han i en 8 dages inspirationsrus, kæmpende i ”Angst og Smerte mellem Tro og Afmagt.” Roen fandt han i hengivelsen til troen på
underets mulighed i stykkets slutning; det var ikke en dundrende knaldeffekt, men et mirakel. Stykket spillede 20
gange på Aarhus Teater og Kaj Munk fik 700 kr. plus 10% af billetsalget.

FAKTA Ordet blev opført første gang på Aarhus Teater i 1925 og igen i 1946 og flere af hans andre stykker er gået over
Store Scene; I 30´erne spillede teatret også I Brændingen (1937/38) og Han sidder ved Smeltediglen (1938/39). Under
krigen opførtes Egelykke og Pilatus (1940/41) og efter krigen, mordet på Munk og bombardementet af teatret åbnedes
med forestillingen Niels Ebbesen, der var blevet et symbol på den danske modstandskamp. Siden spilledes Før Cannae
(1945/46), Kærlighed (1949/50), Cant (1952/53) og senest En Idealist (1947/48, 1959/60 og 1960/61), der skulle blive en af
Aarhus Teaters største succeser.
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”Jeg agter det Sind, der spørger saadan: hvorfor skal jeg nøjes med en Kopi? Var det ikke kunstnerisk rigtigt
at prøve det selv? Nuvel, jeg er rede. Skal vi vove forsøget, vi to sammen? De sørger for Scenens Indretning,
Sminkningen - alt det praktiske og plastiske og billedmæssige – og jeg tager til Aarhus til Læseprøven og bliver
der og raser med Deres Folk.”

OVER TORVET
KAJ MUNK OG ORDET
LØRDAG D. 25. SEPT KL. 13-15

Kaj Munk var en væsentlig skikkelse i dansk åndshistorie i årene op til og under
2. verdenskrig. Hans skuespil Ordet står som hans bedste og mest intense. Han
skrev det i 1925 på bare 6 dage i en afsindig rus og ønskede, det skulle ramme
publikum som et chok i sjælen.

Med fortællinger om Munk og hans tro, hans drama og prædikener, og med
lyden af de toner, der omgav ham, vil vi prøve at gribe om manden og hans
tankegods.

Livet er på spil i begge huse, der med
hver deres udtryk og udgangspunkt
berører de samme eksistentielle fællesnævnere. Den røde tråd i arrangementerne bliver de krydsfelter, hvor
tankerne i teatrets forestillinger og i
kirkens tematikker mødes og spejler
hinanden.

Hassan Preisler og skuespiller Kjartan Hansen
Du kan bl.a. møde forfatter, dramatiker og radiovært Hassan Preisler, der har
skrevet teaterstykket Martyren Munk – et helligt raseri. Han vil fortælle om Kaj
Munk og om hans arbejde med at komme ind under huden på den komplekse
digterpræst.
Mogens Pahuus fra Kaj Munk Forskningscenter, filosof og medforfatter til
bogen Kaj Munks digtning og livssyn (2019), vil tale om prædikanten Munk og
skuespiller Kjartan Hansen, der spiller Johannes i Aarhus Teaters opsætning af
Ordet, vil læse en af Munks dramatiske prædikener.
Domkirkens Kantori og domorganist Kristian Krogsøe vil fylde kirken med
musik og historiker Marianne Philipsen vil fortælle om Kaj Munks særlige og
personlige tilknytning til Aarhus Teater

Arrangementerne vil foregå både på
Aarhus Teater og i Aarhus Domkirke.
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Stykket er med i Kulturministeriets Kanon for Scenekunst, fordi det ”er skrevet
med en vildskab, der får en til at sluge det scene for scene.” Ordet er en radikal
lovprisning af tro, bøn og Guds under, og dog med rum for tvivlen og vanviddet.

OM OVER TORVET
Sammen med Aarhus Domkirke inviterer Aarhus Teater på en helt speciel
dannelsesrejse mellem scenen og
kirken. Det sker med en række fælles
kulturelle, kunstneriske og musikalske
begivenheder.

HOLD OGSÅ ØJE MED...
GIRLS & BOYS
Aarhus Teater Stiklingen repremiere 12. august - 8. september
En kvinde er alene på scenen - spillet af Aarhus Teaters Nanna Bøttcher. Alt virker
rigtigt, når hun fortæller om sin stormfulde forelskelse i den mand, hun gifter sig med.
Han er handlekraftig, har eget voksende firma, de har fantastisk sex. De bor pænt,
snart får de to livlige børn og kvinden får gang i sin karriere. Altså, et lykkeligt ægteskab. Eller rettere: Det ligner et lykkeligt ægteskab...

NÅR VI DØDE VÅGNER
Aarhus Teater Studio premiere 16. september - 16. oktober
Henrik Ibsens sidste skuespil, hvor den pulserende og allestedsnærværende natur
æder sig ind på de forstenede eksistenser. Skuespillerne Kasper Leisner og Patrick
Baurichter gæster teatret i rollerne som henholdsvis Arnold og godsejeren Ulfhejm,
imens Irene og Maja spilles af henholdsvis Mette Døssing og Sofia Nolsøe fra Aarhus
Teaters ensemble.

I Aarhus’ byrum - 1. - 4. september
Koreografisk og kunstnerisk vandring gennem Aarhus Centrum i inspirerende selskab
med koreografer og performere. Forestillingen er skabt af koreograf Nønne Svalholm
og modedesigner Henrik Vibskov. Forestillingen begynder ved Aarhus Teater og er en
del af Aarhus Festuge.

OVER TORVET - KAJ MUNK OG ORDET
Lørdag 25. september kl. 13-15
Foredrag, musik og fortællinger om Kaj Munk med forfatter, skuespiller og instruktør
Hassan Preisler, skuespiller Kjartan Hansen, filosof Mogens Paahuus, Domkirkens Kantori og domorganist Kristian Krogsøe og historiker Marianne Philipsen.
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BIG BANG - COLLECTIVE MATTER

