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”ORDET” FORTSÆTTES PÅ KAJ MUNKS 60-ÅRS DØDSDAG 
 

60-årsdagen for drabet på digteren og præsten Kaj Munk markeres med 

fortsættelsen af hans mest berømte skuespil. 

 

”ORDET” fra 1932 er Kaj Munks bedst kendte skuespil og har i Carl Th. Dreyers 

version tillige skabt filmhistorie. I værkets dramatiske slutscene vækkes den døde 

Inger Borgen til live igen af kristusskikkelsen Johannes. 

 Men hvad fulgte efter underet? 

 Svaret leverede Kaj Munk tre år senere i fortsættelsen ”ORDET II – En 

almanakhistorie”:  

 Johannes’ mirakuløse gerning er glemt og fortrængt, og Johannes selv er 

blevet omrejsende frøhandler på en rusten herrecykel. Lille Maren, som 

overværede genopvækkelsen af sin mor, er blevet voksen og skal giftes med 

studenten Andreas. I starten ånder alt idyl, men inden brylluppet bliver Maren 

lokket i fordærv af kunstmaleren Ardens og flygter fortvivlet hjemmefra for at 

gøre en ende på sit svangerskab. Endnu engang griber Johannes ind og skubber 

handlingen fra de jordnære menneskelige konflikter til et storstilet drama om bod 

og soning. 

 ”ORDET II – En almanakhistorie” er aldrig udkommet på tryk, men udgives 

nu som markering af 60-årsdagen for mordet på Kaj Munk den 4. januar 1944. 

Bogen har forord af Kaj Munks søn Arne Munk. 

 

Kaj Munk (1898-1944) er en omstridt og både respekteret og forkætret 

personlighed i dansk åndsliv. Op gennem 1930'erne blev han kendt som digteren, 

der fik dansk drama til at handle om de store følelser, de store mennesker og de 

store konflikter. Samtidig var han en flittig debattør med heftige indlæg i aviser 

og dagblade. Han angreb Socialdemokratiet for mangel på holdning og handling 

og talte for, at politiske beslutninger skulle træffes af stærke personligheder. Af 

sine modstandere blev han beskyldt for at være nazist, men da Danmark blev 

besat, opfordrede han i taler, prædikener og skrifter indtrængende til modstand 

mod besættelsesmagten. 

 Den 4. januar 1944 blev han hentet af tyskerne i sit hjem i Vedersø 

præstegård, og næste morgen blev han fundet dræbt ved Hørbylunde Bakker ved 

Silkeborg.  

 

Kaj Munk: Ordet II – En Almanakhistorie. Forlaget Bindslev 

Udkommer lørdag den 3. januar, 124 sider, indbundet, kr. 149,- 

 

Med venlig hilsen 

 

Kasper Nielsen 

Forlaget Bindslev 

Tlf.: 35 83 66 67 


