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Af Knud Erik Andersen

Tyskerne regnede med, at 
mordet på Kaj Munk ville 
afskrække danskerne og 
svække modstandsviljen. 
Sådan gik det ikke.

Under Anden Verdenskrig 
skrev og talte Kaj Munk 
om, at danskerne måtte 
tage stilling, vælge stand-
punkt, og gå ind i aktiv 
modstand mod den tyske 
besættelsesmagt. Det var 
et synspunkt, mange ikke 
brød sig om at høre under 
krigen og anså for direkte 
tåbeligt. Hvad kunne mod-
stand dog nytte?
Kaj Munk vidste, at hans 
synspunkt kunne koste 
ham livet, og det gjorde 
det tirsdag den 4. januar 
1944. 
Hans lig blev fundet ons-
dag den 5. januar 1944 cir-
ka klokken 08.15 af en lokal 
murer, der var på vej til 

landsbyen Pårup. I vejsiden 
så han Kaj Munks skindhue 
og liget i grøften. Hurtigt 
efter alarmerede han fra 
Pårup Kro og ringede til 

politiet, der straks satte en 
eftersøgning i gang.
Drabet på Kaj Munk var en 
nazistisk likvidering. Mor-
det fandt sted på landeve-
jen, der fører over Hørby-

lunde Bakke i Midtjylland. 
Med skud i nakke og tind-
ing afsluttede hans liv. Pro-
jektiler af kaliber 7,65 mm. 
og 9,00 mm. Mordet var 

en gengældelseshandling. 
En tysk gengældelse for, at 
danske stikkere blev dræbt 
af modstandsbevægel- 
sen, fordi de var farlige for 
modstandsfolkene. Ca. 375 

stikkere blev dræbt. For at 
gengælde stikkerdrabene 
begyndte tyskerne at myr-
de en række kendte dansk-
ere. Som et af de første ofre 
udpegede tyskerne Kaj 
Munk, der skulle myrdes, 
fordi han både som præst 
og forfatter talte tyskerne 
imod. Ja, direkte opfordre-
de til aktiv modstand.
Tyskerne regnede med, at 
mordet på Kaj Munk ville 
afskrække danskerne og 
svække modstandsviljen. 
Sådan gik det ikke. Krigens 
udvikling og mordet på Kaj 
Munk øgede modstands-
viljen og antallet af sabo-
tagehandlinger.
Fra tysk side var der ikke 
nogen interesse i, at mor-
det på Kaj Munk blev op-
klaret. Det hindrede dog 
ikke, at kriminalpolitiet 
fandt ud af, hvem der stod 
bag mordet. 

Hvem myrdede Kaj Munk?

Nytårsprædiken 1944
– da menigheden fik råt for usødet

”I den bil, der kørte fra Vedersø
Præstegård først på aftenen den 4. januar 

1944 var ud over Kaj Munk fem
personer, nemlig Wolfgang Söhnlein,

Frederich Schwerdt, Louis Nebel,
Kurt Carstensen og A. Gföller.”

Kaj Munks sidste ord til Lise Munk – 
på vejen ud til bilen – var:

”Stol på Gud, Lise”.

Strofe 1 af 5: 
Mester med den tunge tornekrone,

jeg kan ikke følge efter dig,
når en præstegård, en venlig kone

og to raske drenge lokker mig.

Ordren til at myrde Kaj Munk kom fra Berlin. Den praktiske 
udførelse blev ledet af obersturmführer Otto Schwerdt fra 
SS, der via sit dæknavn Peter Schäfer lagde navn til den 
berygtede terrorgruppe, Petergruppen.

Af Christian Grund 
Sørensen

Nytårsdag 1944, tre dage 
før sin likvidering, holdt 
Kaj Munk sin sidst kendte 
prædiken i Vedersø Kirke. 
Det var en særlig be-
givenhed. Munk var tyde-
ligt rystet og valgte ikke at 
tage præstekjole på eller 
gå på prædikestolen. Han 
stod ved siden af trappen 
til prædikestolen og talte 
så meget mere direkte.
Anledningen var, at et 
antal sogneboere var be- 
gyndt at arbejde for tys-
kerne. Ikke af nød, for at 
brødføde sin familie, for 
dét kunne Munk have en 
vis forståelse. Munk afstod 
fra at kræve navnene i kir- 

ken, men helt tydeligt be- 
skriver han værnemag- 
ernes forræderi ikke blot 
imod Danmark, men 
imod Guds orden.
Tilmed er Munk selv i 
nazisternes søgelys. Det 
vidste han, men var vil-

lig til at påtage sig den 
risiko, om end med ulyst. 
Kærligheden til familien 
er det smerteligste, at 
vide, at han måske snart 
skal skilles fra dem. Alli-
gevel kan Munk ikke gå 
ind i hadet. Mange tysk-

ere er gode folk, og selv 
Hitler skal ikke hades. 
Men den tyske besæt-
telsesmagt skal modar-
bejdes, ikke som individ-
er, men som værktøj for 
et umenneskeligt styre.  
Der ligger nærmest en 

Boksene er uddrag af nytårsprædiken

I undrer jer over, at jeg står her ved siden af juletræet ned-
en for prædikestolen i min overfrakke med mit højrøde 
tørklæde om halsen. Men da jeg i går forberedte mig 
for Guds ansigt til denne gudstjeneste, fik jeg det sådan, 
at jeg vidste, jeg ikke kunne gå på prædikestol eller for 
alteret i dag.

Jeg står ikke her for at prædike had mod nogen. Det er 
mig plat umuligt. Ikke engang Adolf Hitler hader jeg. Jeg 
ved, hvad rædsel og elendighed verden er kastet ud i; jeg 
ved, hvad forsmædelse mit eget land har måttet opleve. 
Jeg ved, at jeg nu i måneder ikke har lagt mig til ro nogen 
aften uden at tænke: “Kommer de efter dig i nat?” Og den 
tanke er ikke morsom for en, der elsker livet, har nok at 
gøre i sin gerning og er glad for sin kone og sine børn.

Der er mange, mange gode tyskere. Gud være lovet for 
det; ellers var verden uden håb. Mange brave drenge er 
stukket i trøjen, så flinke som vore egne.

Jeg kender ikke navne og bryder mig heller ikke om at få 
dem at vide. Jeg kan ikke andet end bede til Gud om, at 
disse sognebørn må vågne til erkendelse og gå i sig selv 
og finde deres plads som gode kristne danske mænd 
imellem os igen. Amen.

profetisk klarhed i nytårs- 
prædikenen, 1944.
Ligesom i Munks digt fra 
1921 ”Mester med den 
tunge tornekrone”, hvor 

det allerede er klart, at 
Munk kæmper med er- 
kendelsen af, at det kan 
koste ham livet og famili- 
en at følge Jesus Kristus. 
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Ikke glemt og ikke 
gemt af vejen

Mindesten for Kaj Manik ved hovedvej A15.

Af Knud Erik Andersen

Kaj Munks begravelse, 
lørdag den 8. januar 1944, 
blev overværet af op mod 
3000 mennesker. Kun gan-
ske få kom ind i kirken, der 
var plads til 375 i kirken, 
først og fremmest bebo-
erne i Vedersø og så de 
indbudte. 
Dr.theol. Niels Nøjgaard, 
en af Kaj Munks gamle 
og trofaste venner, holdt 
gudstjenesten og talte ud 
fra ordene: ”Ild er jeg 
kommen at kaste ud over 
jorden”. (Luk. 12,49-53). 
Operasanger Aksel Schiøtz 
sang ”Udrust dig, helt fra 
Golgata”. Da kisten blev 
båret ud, sang man ’Så rej-
se vi til vort fædreland.’
Kisten blev sænket i jorden 
svøbt i et dannebrogsflag, 
som unge i Vedersø Sogn 
havde samlet ind til. En 
blæsende og regnvåd dag 
sluttede det hele, mens 

”Vor Gud han er så fast en 
borg” lød, først fra enkelte 
af de tilstedeværende 
snart med tilslutning fra 
alle.

Af Ricard Riis

På det sted på Hørbylunde 
Bakke, hvor man om mor-
genen den 5. januar 1944 
fandt liget af Kaj Munk, 
blev der ret hurtigt efter 
drabet opstillet et trækors. 
I 1954 blev det nuværende 
granitkors opstillet, men 
da man på grund af den 
stigende trafik blev nødt 
til at udvide vejen, kom ve-
jkanten for tæt på minde-
korset, og man var nødt til 
at opstille et autoværn for 
at gøre vejen sikker.
Det så ikke kønt ud.
Det har Ikast-Brande kom-
mune nu rettet op på. Af 
trafiksikkerhedsmæssige 
grunde kunne man ikke 
bare fjerne autoværnet. 
Derfor flyttede man kor-
set otte meter ind i sko-

ven, hvor man har lavet 
en lille plads med bænke. 
På stedet, hvor liget blev 
fundet, er der nu nedlagt 
en mindeplade i jorden. 
Endvidere har man langs 
stien fra parkeringsplad-
sen og hen til mindekor-
set opstillet tre tavler, 
der fortæller lidt om Kaj 
Munk og drabet på ham. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ved en ceremoni den 4. 
maj 2018 blev stedet indvi-
et, og de mange mennesk-
er, der mødte op, aflagde 
ved deres tilstedeværelse 
vidnesbyrd om, at selv 
om korset igennem efter-
hånden mange år har stået 
i skygge af et autoværn, er 
Kaj Munk selv ikke hverken 
glemt eller gemt af vejen.

FAKTABOKS
Digtsamlinger
1934 Os bærer den himmelske glæde
1939 Tempelvers
1940 Navigare Necesse. 
1941 Sværg det, Drenge
1943  Den skæbne ej til os. Samlingens mest
 kendte digt er ”Den blå anemone”.

Et land under ændring
Af Knud Erik Andersen

Vi er i tiden omkring år 
1900. Industrialiseringen 
var godt på vej; mange 
flyttede fra land til by, 
mens andre valgte at 
udvandre, bl.a. til Amer-
ika, Canada og Brasilien. 
Atter andre levede, som 
folk havde gjort i århun-
dreder. De kunne klare 
sig med lidt og kunne 
med en lang arbejdsdag 
skaffe føden til en børne-
flok på et husmandssted 

eller som fabriksarbejder 
i byen. Men nemt var 
det ikke, og børnedøde-
ligheden var høj.

Det er ind i denne verden, 
at Kaj Munk vokser op. I et 
land præget af Danmarks 
nederlag i 1864, hvor lan-
degrænsen mod syd kom 
til at gå mellem Ribe og 
Vamdrup. Det betød, at 
mange sønderjyder kom 
under tysk styre. Men de 
opgav ikke at komme un-
der dansk styre igen.

Industrien var under has-
tig udvikling samtidig 
med, at landbruget gen-
nemgik ændringer og ud-
videlser. Andelsbevæg- 
elsen fik fat, og ekspor-
ten til England voksede 
eksplosivt. Samtidig var 
der en heftig kamp om, 
hvordan det politiske sy- 
stem skulle indrettes; 
først og fremmest stod 
kampen om, hvorvidt re-
geringen skulle udgå fra 
et flertal i Folketinget (Par-
lamentarisme), eller den 
skulle være kongens råd 
med rod i Landstinget.

Gud, konge og
fædreland
Ved 1900-tallets begyn-
delse kunne befolknin-
gen lige som i dag opde-
les i forskellige grupper 
med hver sine typiske 
træk. Gud, konge og 
fædreland var tilværels-
ens omdrejningspunkter. 
Gud var universets cen-
trum. Nok var Gud ikke 
til at forstå eller se, men 
han stod alligevel bag 
det hele. Gud gav den 
frugtbare jord og sikrede 
varme og regn, og det var 
Ham, der i sidste instans 
sikrede menneskets over-
levelse. Det var der ikke 
nogen tvivl om.

FAKTABOKS
•	 Fra	1849	til	1953	havde	rigsdagen	to	ting:	Folketinget
 og Landstinget.

•	 Den	24.	juli	1901	kom,	hvad	man	har	betegnet	’system-

 skiftet’; herefter blev det skik, at regeringen udgik fra
 Folketingets flertal.

•	 I	1905	blev	Det	Radikale	Venstre	dannet.

•	 I	1908 blev demokratiet rystet, da den netop afgåede
 justitsminister P.A. Alberti meldte sig til politiet og
 erkendte, at han havde begået bedragerier for
 millioner af kroner. Albertis afgang førte til regeringen
 I.C. Christensens fald.

•	 I	1915-grundloven	blev	titlen	konseilpræsident	afløst
 af statsminister.

•	 Danske	kvinder	fik	stemmeret	i	1915.

•	 I	1917	solgte	Danmark	De	vestindiske	Øer	for
 25 millioner dollars.

•	 En konstellation af Det Radikale Venstre og Social-
 demokratiet ledede landet fra 1909 til 1910 og igen fra
 1913. Denne konstellation med juristen C.Th. Zahle som
 leder kom til at lede Danmark igennem ”Verdenskrigen”,
 som 1. verdenskrig blev kaldt i samtiden. Udenrigs-
 minister var Erik Scavenius, der igen blev udenrigs-
 minister og også statsminister under 2. verdenskrig.

Tre tusinde mennesker overværede
Kaj Munks begravelse

FAKTABOKS
Prædikensamlinger
1941 Ved Babylons
 Floder
1942 Med Ordets
 sværd



Af Knud Erik Andersen

Kaj Munk blev – som alle andre 
– formet i barne- og ungdoms- 
årene, men han blev naturlig-
vis også formet af tiden, der 
fulgte, og det liv, der blev 
hans.
Hvordan var så barne- og ung- 
domsårene? Det ved vi en del 
om, bl.a. via hans selvbiografi 
”Foråret så sagte kommer”. 
Begge Kaj Munks forældre, 
Ane Mathilde og Carl Ema-
nuel Petersen døde tidligt. 
Faderen allerede i sommeren 
1899. Moderen efter alvorlig 
sygdom i 1903. Kaj kom nu 
i pleje hos Peter og Marie 
Munk, hvis efternavn også 
blev hans. Marie var en kusine 
til Ane Mathilde. De var barn-
løse.

Et barndomshjem
præget af tryghed 
Peter og Marie Munk tog altså 
den lille Kaj til sig og gav ham 
et hjem i Opager, der ligger 
15 km uden for Maribo. Her 
fik Kaj en kristen opdragelse. 
Den lille familie kom ofte i 
missionshuset, hvortil Kaj blev 
taget med fra han var helt lille. 
Her blev hans dramatiske og 
modsætningsfyldte verdens-
billede til: Livet som en kamp-
plads mellem Gud og Satan, 
det gode og det onde, frelse 
og fortabelse, liv og død, him-
mel og helvede.
Barndomshjemmet fik en 
enorm betydning for Kaj Munk. 

Det gav ham al den tryghed 
og al den kærlighed, som 
kunne gives. Kaj Munk beun-
drede sine plejeforældre og 
ikke mindst Marie Munk, hvis 
tapperhed og viljestyrke ut-
vivlsomt var med til at udvikle 
Kaj Munks beundring for det 
heroiske menneske.

En dygtig skoleelev
Kaj Munk var en dygtig skole-
elev, hvis evner til at skrive 
viste sig tidligt. Mange af 
hans skolestile blev skrevet 
på vers. Hans selvforståelse 
fejlede ikke noget: Kun otte 
år gammel vidste han, at han 
ville få en plads i danskernes 
historie!
Fra grundskolen i Vejleby  
hos lærer Martinus Wested,  
 

gik turen til Maribo Realskole 
og derfra videre til gymnasiet 
i Nykøbing Falster, hvor han i 
1917 blev student. Forud for 
optagelsen på Maribo Real-
skole læste kapellan Oscar 
Geismar med Kaj Munk. 
Martinus Wested og Oscar 
Geismar prægede drengen 
Kaj for livet. Hos dem var 
der højt til loftet og plads til 
en god diskussion. Samtidig 
var det personligheder, der 
havde blik for Kaj Munks lit-
terære kvalifikationer og til-
skyndede ham til at skrive. 
Gymnasietiden var ikke efter 
Kaj Munks hoved. Det hele 
handlede, syntes han, alt for 
meget om prøver, ”terpe, ter-
pe, terpe” og den eksamen, 
som ventede til sidst.

Af Jon Høgh

Efter at have taget studen-
tereksamen fra Nykøbing 
Falster Katedralskole i 1917 
påbegyndte Kaj Munk samme 
år det teologiske studium ved 
Københavns Universitet. Fordi 
Munk var nysproglig student, 
indledtes studietiden med 
undervisning i græsk og he-
braisk, hvad han følte var uud-
holdeligt, da det var gymnasi-
et om igen. Forelæsninger i 
filosofi hos professor Kroman 
var det eneste lyspunkt i hver-
dagen på universitet.
Når studierne ikke kræve-
de hans tid, gik han i teatret, 
hvor især August Strind-
bergs ’Faderen’ optog ham. 
Han læste store mængder 
tilfældig valgt skønlitteratur – 
og også Søren Kierkegaard, 
hvis tanker han var meget 
optaget af. Men frem for alt 
skrev han i 1917 dramaet 
’Samson’. Munk har aldrig 
kunnet ladet digterpennen 
ligge fuldstændigt ubenyt- 
tet. I 1919 skrev den teolo-
giske student, inspireret af 
tidens politiske begivenheder 
omkring udfærdigelsen af 
Versailles-freden, sit første 
diktatordrama, ’Operationen’.
Og ellers deltog han fremde-
les i alskens socialt samvær, 

lige fra skak og whist med 
kammeraterne, over besøg 
hjemme i Opager i jule- og 
sommerferier, møder på Ny- 
borg Strand, lærerjobs i Holte 
(lønnet) og i Frederik Barfo-
eds Mindeskole (ulønnet), det 
teologiske studiums mange, 
mange forelæsninger, til poli- 
tiske møder i Studentersam-
fundet og bibeltimer hos pro-
fessor Eduard Geismar.
Efter at have flyttet fra et lil-
lebitte værelse i Marstals- 
gade til et bedre i Sunde-
vedsgade i København fik 
han fast bopæl i Larslei- 
stræde hos fru Anna Peder- 
sen, som han holdt meget af 
og havde forbindelse med 
resten af livet. Men trods 
lærerjob og forældrenes go- 
de støtte kneb det for ham 
at få pengene til at række. 
Lykkelig var både han og 
forældrene, da han i foråret 
1921 fik ikke kun studiestøtte 
(Kommunitet), men også logi 
på Regensen, hvor han boede 
de sidste 3½ år af studietiden. 
Efter en kort tilvænningstid 
på studenterkollegiet blev 
Munk regensianer – snart med 
stort R. At han var højt re- 
spekteret udtrykte de med-
studerende, da de udnævnte 
ham som deres klokker, de 
medstuderendes tillidsmand, 

for perioden september 1922- 
marts 1923. Munks klokke- 
rat blev meget turbulent, 
men også rigt på mange 
gode tiltag i form af f.eks. 
foredrag, skovtursudflugter 
og slåbrokaftener, alt sam-
men til efterfølgelse for hans 
afløsere. Vi må ikke se bort fra, 
at klokker Munk var dramatik-
er; følgelig skrev han tre små 
lette og fornøjelige regensspil 
i anledning af regensfester. 
Det kunne ikke forventes, at 
hans efterfølgere formåede 
det samme! For hele sin ind-
sats modtog han et tinbæger 
med den ærefulde inskrip-
tion: Fra alle Regensianerne. 
Under eksamenslæsning af 
Det jødiske Folks Historie 
skrevet af professor Frants 
Buhl skrev Kaj Munk i 1923 de 
første 8 akter af ’En Idealist’ 
indirekte opfordret af profes-
soren, der som en parentetisk 
bemærkning undrede sig 
over, at Shakespeare ikke var 
faldet over historien om kong 
Herodes den Store som emne 
til et drama. 
Kaj Munk færdiggjorde i 1924 
det store drama. Men da 
havde den teologiske student 
bestået embedseksamen og 
var blevet sognepræst i Ved-
ersø.      

Af Jon Høgh

Kaj Munk læste en dag i de-
cember 1923 på Regensens 
læsestue, at præsteembedet 
i Vedersø i Ribe Stift var op-
slået ledigt – efter at have væ- 
ret opslået flere gange. Du 
er manden, tænkte han. Han 
søgte – og, efter at have prøve-
prædiket nytårsdag 1924, fik 
han det. Udnævnelsen kom 
den 15. april 1924 under-
skrevet af kirkeminister Jacob 
Appel. Den 1. juni blev Munk 
af provst K. M. Kristensen i 
Ulfborg indsat i embedet. Et 
halvt år senere blev han kon-
stitueret i nabosognet Stadil. 
De kommende to år var han 
præst for begge sogne, indtil 
Stadil fik sin egen.
Med denne artikels titel som 
tema giver vi Kaj Munk or- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

det: Mine to første præsteår, 
det var ikke mine to lykke- 
ligste – langt fra, langt fra. Men 
det var mine to rigeste, langt, 
langt de værdifuldeste i mit liv, 
værdifulde for mig selv i indre 
vækst, værdifulde i, hvad jeg 
gav andre. Udadtil åbnede de 
verdener for mig.
De tæller, ikke kun i de første 
år, men bestandigt, tre ver- 
dener. 
Jagtens verden i den stor- 
slagne vestjyske natur, hvortil 
han straks med fynd og klem 
blev flyttet fra studerekam-
meret. Ud på Aabjerg Sø at 
stange ål; ud i klitterne og 
plantagerne at skyde harer og 
ræve og agerhøns. 
Præstegerningens verden var 
dog den bedste, hvor han 
næsten øjeblikkeligt fattede 
en inderlig hengivenhed for 
dem alle i Vedersø og Stadil. 
Digtningens verden er den 
tredje. Straks efter at han var 
flyttet ind i Vedersø Præsteg-
ård, færdiggjorde Kaj Munk 
sit store Herodes-drama, ’En 
Idealist’ som han havde skre- 
vet det meste af under ek-
samenslæsning. Det Konge-
lige Teaters censor, professor 
Hans Brix, syntes umiddel-
bart godt om stykket, men 
han bad alligevel den unge 

digter om at forkorte det til 
omtrent det halve. Det var 
Munk meget imod, men han 
føjede sig dog – og afsendte 
atter dramaet til teatret. Men 
der kom ingen reaktion! Ven-
tetiden var uudholdelig! Så 
tog Munk sagen i egen hånd 
og rejste til Hellerup, hvor han 
opsøgte professor Brix i sit 
hjem. Han søgte vished om 
kong Herodes` skæbne: skulle 
han, stor og mægtig, føre sig 
frem på Det Kgl.`s skrå bræd-
der, eller skulle han ende sine 
dage i en papirkurv? Resul-
tatet af mødet blev, at Brix 
bad digteren om at vente. 
Ventetiden kunne han så pas-
sende anvende til at skrive 
et stykke, der tager bønder 
alvorligt, mente professoren. 
’Kan De skrive sådan et styk-
ke?’ Jo, det mente Munk nok, 
at han kunne. På fem dage 
skrev han i efteråret 1925 
mirakelstykket ’Ordet’, der er 
hans kendteste skuespil.
Det må tilføjes, at Kaj Munk 
sammen med Lise skabte 
en fjerde verden, Hjemmets 
verden, der ad åre, foruden af 
forældrene også blev befolket 
af fem børn. Men da det sker, 
er tidslinjen for Kaj Munks 
første år i Vedersø langt over-
skredet. 

Hvordan var
Kaj Munks opvækst

Carl Emanuel og Ane Matilde 
sammen med deres lille Kaj.

Marie og Peter Munk.
Kaj Munks plejeforældre.

Kaj Munks første år i Vedersø

Studie-
årene i
Køben-
havn
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’Jeg er både præst og jæger og digter. Det er en sølle præst, der ikke 
kan tale sandhed, og en sølle jæger, der ikke kan lyve, og hvad

digteren angår, så skal han lyve, ellers er han jo slet ikke digter’.

Af Jon Høgh

De festligt udformede sen-
tenser er Kaj Munks – efter et 
relativt langt liv som jæger. 
Men alt har jo sin begyndelse, 
og netop i begyndelsen gik 
det ikke så godt for ham på 
jagtterrænet, hvor han tit drog 
af sted sammen med sin bed-
ste jagtkammerat, Johan fra 
æ Havbjerge. I hvert deres 
jagtantræk gik de på heden 
eller i klitterne – Johan i et par 
spidsnæsede træsko, med 
stok og i sit vadmelsarbejd-
støj. Munk i gummistøvler, 
jakkesæt og knækflip og sort 
studenterhue. Sommetider 
deltog også flere andre, men 
helst ikke mange.
Toldopsynsmand og gårde-
jer Peder Jeppesen fortæller, 
at Kaj Munk engang sad 
hjemme i hans og Mettes stue 
i Sundgård og fortalte om sin 
karriere som jæger. Han for-
talte, at i førstningen kunne 
jeg ingenting skyde, da skød 

jeg forbi på alt. En Dag fik jeg 
pludselig øje på en knop ude 
på marken, og jeg kunne ikke 
blive klar over, enten det var 
en hare, eller det var en knold. 
Jeg stod en stund og kiggede 
på den knop. Så tænkte jeg: 
Nu prøver jeg at skyde. Hvis 
det er en knold, bliver den 
liggende, men hvis det er en 
hare, så løber den. Jeg skød, 
og ganske rigtig, haren løb.
Sandheden er, at Kaj Munk 
blev en – om ikke storslået 
dygtig, så i hvert fald meget 
habil jæger, der altid omfat-
tede det jagede bytte med 
stor respekt. Om sandheden 
om sig selv som jæger, 
sagde han engang: Det, 
der er det spændende, og 
som man glæder sig over, er 
Skuddet. Byttet kan somme- 
tider forekomme én mod-
bydeligt. I den udtalelse er 
det meget mere dramatikeren 
end jægeren Kaj Munk, der 
træder frem, når han blotter 
sin jægersjæl og tilføjer, at 

det er spændingen før, under 
og efter skuddet, som han vil 
opleve og slet ikke det kød, 
som bliver et resultat af et 
dræbende skud. Det falder 
fuldstændigt i tråd med, 
hvad Munk skrev i et brev til 
jægervennen, forfatteren Poul 
Hansen, der i 1942 skrev en fin 
bog ”Paa Jagt med Kaj Munk”: 
Jagt er for mig ikke leg, men 
rekreation, inspiration, kilde til 
kraft og nyt virke. Jagt tages 
her meget alvorligt.

Jægeren Kaj Munk
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Dramatikeren Kaj Munk

Tre berømte skuespil af Kaj Munk
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Af Marc Auchet

Carl Th. Dreyers film
Ordet (1955) betragtes med 
rette som en stor klassiker og 
er kendt over hele verden, 
men de færreste ved, at det 
egentlig drejer sig om en 
filmatisering af et stykke af Kaj 
Munk skrevet i 1925.

Kaj Munks debut
Hans debut var alt andet end 
lovende. Allerede sidst på 
året 1924 havde han sendt sit 
mammutstykke på 10 akter om 
Herodes, En Idealist, til Det Kgl. 
Teater, men han måtte vente til 
midt i 1926 før det blev anta-
get, og det blev ikke opført før 
i februar 1928. Til Munks store 
forargelse blev det nedsablet 
af en enstemmig kritik. Han 
forblev trods alt meget pro-
duktiv i disse år, men gennem-
bruddet kom først i 1931, med 
Cant, et drama om kong Henrik 
VIII og Ordet, der blev opført i 
1932 på Betty Nansen Teatret. 
Det blev en succes uden lige. I 
den påfølgende periode skrev 
han betydelige skuespil. Hans 
højdepunkt som dramatiker 

blev imidlertid året 1938, hvor 
han blev udnævnt til studen-
ternes æreskunstner, efter at 
han med en ny opsætning af 
En Idealist på nationalscenen 
havde fået fuldstændig æreso-
prejsning. Denne vellykkede 
opførelse blev efterfulgt af 
bl.a. to tilløbsstykker på Folke-
teatret, Sejren, hvis hovedskik-

kelse minder meget stærkt om 
Mussolini, og Han sidder ved 
Smeltediglen, der utvetydigt 
fordømmer jødeforfølgerserne 
i Hitler-Tyskland. Kaj Munks 
berømmelse nåede hurtigt til 
de øvrige skandinaviske lande. 
I årene 1932 og 1933 gik der 
næsten hver aften et stykke af 
ham på scenerne i hele Norden. 
I perioden fra 1938 til 1940 blev 
der opført næsten to skuespil 
pr. aften.

Meningsdanner
Andre aspekter af hans omfat-

tende forfatterskab bidrog også 
til hans enorme succes. Som 
Jyllands-Postens faste medar-
bejder fra 1931 blev han en af 
landets mest læste journalister. 
Han skrev om alt muligt mellem 
himmel og jord og øvede utvivl-
somt indflydelse på samfunds-
debatten. Hans uforfærdede 
og ofte provokerende udtalel-

ser forargede også mange. Kaj 
Munk var i høj grad en af tidens 
meningsdannere i kraft af sin 
journalistik, prædikensamlinger 
og dramatik under besættelsen. 

En tid fascineret af
de stærke mænd
På baggrund af 30’ernes po– 
litiske krisetilstand var han i ud- 
gangspunktet fascineret af de 
stærke mænd, Mussolini og Hit– 
ler, men ikke mindst krigen 
i Abessinien (Etiopien) og 
antisemitismen i Tyskland åb- 
nede hans øjne, og det gik op 

for ham, at han havde taget 
grundigt fejl. 

Modstander af
samarbejdspolitikken
Da tyske tropper besatte Dan-
mark den 9. april 1940, og ind-
til han blev skudt af SS-mænd i 
januar 1944, bekæmpede Kaj 
Munk den danske regerings 
samarbejdspolitik i tale og 
skrift. Han blev ganske tidligt 
en af modstandsbevægelsens 
åndelige førere. Lige efter an-
den verdenskrig blev han først 
betragtet som en national helt. 
Men hans kritik af den danske 
regering under besættelsen 
og hans forankring i konser- 
vativt tankegods gjorde, at 
hans produktion – på bag- 
grund af de store ideologiske 
omvæltninger, der fandt sted i 
60’erne – blev betragtet som ut-
idssvarende. Hans stykker fors-
vandt næsten fuldstændigt fra 
teatrenes repertoire. I slutnin-
gen af 80’erne og ind i 90’erne 
blev Danmarks politik under 
krigen taget op til ny vurdering. 
Det resulterede bl.a. i en mere 
nanceret og mere fair bedøm-
melse af Kaj Munks liv og vir- 
ke. Hans hovedværker blev op-
ført igen – Ordet i 1992 på Bet- 
ty Nansen teatret og En Idealist 

i 1996 på Det Kongelige Teater. 
Og siden dengang kan man 
tale om en vis Kaj Munk-renæs-
sance i Danmark. 

Munks dramatik
Hans dramatik dækker over 
et meget bredt spektrum, 
der går fra studentersketch 
til store dramaer og indbefat-
ter bl.a. en del enaktere med 
stor æstetisk værdi. I sin korte 
levetid kom han til at skrive 
en del stykker med religiøst 
og bibelsk stof (bl.a. Ordet, 
Kærlighed, Havet og Mennes- 
kene, Samson, En Idealist, De 
Herrer Dommere) en lang ræk- 
ke historiske skuespil (bl.a. 
Kardinalen og Kongen, Cant, 
Diktatorinden, Niels Ebbesen), 
skuespil med aktuelt politisk 
stof (bl.a. Operationen, Fugl 
Fønix, Sejren, Han sidder ved 
Smeltediglen) og nogle få styk- 
ker med skønlitterære forlæg 
(især Hamlet). Hans udgang-
spunkt var et radikalt opgør 
med den naturalistiske teater-
tradition, som det fremgår af 
det kunstneriske manifest, han 
skrev i forbindelse med En Ide-
alists urpremiere. Han efterlyste 
en kunst, som man ikke ”gab-
er og vender sig fra”, en ”Til-
bageførelse af dansk Skuespil 

til det store drama” à la Shake-
speare.
Den fornyelse af det danske 
teater han dengang var ude 
efter var tydeligt i tråd med 
ekspressionismen. Men hans 
forfatterskab er så forskellig–ar-
tet, at det ikke kan samles under 
én formel. 

Som præst føler jeg mig som 
kunstner, og som kunstner 
føler jeg mig som præst
Hvis man trods alt skal finde 
en fællesnævner for hans 
dramatiske produktion, kan 
man måske henvise til dét den 
britiske regissør Peter Brook 
i Det tomme rum kalder ”det 
hellige teater”. Det drejer sig om 
et teater, hvor ”mange tilskuere 
vil bekræfte, at de personligt 
har set det usynliges ansigt 
takket være en teateroplevelse, 
der har givet deres livserfaring 
en transcendent dimension”. 
Dette udsagn passer meget 
godt til Munks teateræstetik. 
Teatret var for ham et ”helligt 
sted” (hans egen formulering), 
og han var af den opfattelse, at 
”den sande kunst altid vidner 
om Gud…”. Både som digter 
og som præst var Kaj Munk en 
forkynder.

Af Peter Øhrstrøm

Ordet
Der er ingen tvivl om, at Ordet 
fra 1925 er Kaj Munks mest 
berømte skuespil. Det stiller 
skarpt på den kristne tro på, at 
mirakler er mulige. – Konkret 
handler stykket om den dybt 
troende storbonde Mikkel Bor-
gen, hvis søn Johannes er ble-
vet sindssyg.  Johannes er ikke 

blevet helbredt trods Borgens 
mange bønner til Gud om det. 
Endnu værre bliver det, da Bor-
gens svigerdatter, Inger, dør i 
barselsseng. Heller ikke her syn-
es bønnen at hjælpe. Det hele 
forløses sidst i skuespillet, hvor 
Johannes bliver helbredt, og 
– efter at have fået sin forstand 
tilbage – ved Ingers begravelse 
udtaler troens ord sammen 
med sin lille niece, hvorved 

Inger opvækkes fra de døde. 
Undervejs får vi blandt andet 
den principielle diskussion om 
mirakler mellem lægen Houen, 
præsten Bandbul og Mikkel 
Borgen. Houen repræsenterer 
videnskaben i stykket. Han tror 
kun på de ”mirakler”, som han 
selv kan udføre! Bandbul men-
er også, at det er uacceptabelt 
i moderne tid at tro på mirakler. 
Borgen modsiger begge og 
insisterer på, at ”der er ånd og 
evighed til” (replik 740). Derfor 
kan mirakler ske – men først i 
Guds time. – Ordet kan læses 
som et tankevækkende svar til 
den ateistiske bevægelse om-
kring Georg Brandes, som i 
1920ernes Danmark udfordre-
de klassisk kristen tro.

Sejren
I flere år var Kaj Munk en stor 
beundrer af Europas stærke 
mænd, diktatorerne. Det gjaldt 
ikke mindst Italiens fascistleder 
Mussolini.
Men diktatorerne skuffede 
Munk. Skuespillet Sejren: Et 
Skuespil om Verden i Dag 
(1936) lægger grunden til hans 
opgør med troen på de stærke 
ledere. Selv om skuespillet for-
melt set ikke handler om de 
faktiske forhold og personer i 
Italien, er ligheden alligevel så 

slående, at stykket blev afvist 
i Danmark. Det blev derfor 
uropført i Oslo. Sejren handler 
om kansler Alexi, som i stor-
hedsvanvid og af økonomiske 
grunde kaster sit land ud i en 
uprovokeret erobringskrig i 
Abessinien (Etiopien). Kansler-
en må betale en høj personlig 
pris for denne magtsyge poli-
tik, idet hans familie som kon-
sekvens går i opløsning. Munk 
skrev to forskellige slutninger 
på skuespillet. I den oprinde-
lige får paven det sidste ord og 
siger blandt andet, at ”alle jor-
dens veje ender blindt” (replik 
784). – Dette tema tog Munk i 
øvrigt også op i sine prædiken-
er, hvor han skelnede mellem 
”Gud vej” og ”jordens veje”.

Han sidder ved
smeltediglen
Også Hitler skuffede Kaj Munk. 
Det skyldtes ikke mindst Na-
zi-Tysklands antisemitisme. 
Munks opgør med Hitler og 
nazismen førte ham til at skrive 
skuespillet ”Han sidder ved 
Smeltediglen” (1938). I første 
omgang turde den danske 
teaterverden heller ikke opføre 
dette stykke, som også blev 
uropført i Oslo. Stykket handler 
om den tyske arkæologi-pro-
fessor Mensch, som gennem 

FAKTABOKS
Syv af de mest kendte Kaj Munk-skuespil
1924 En Idealist; et skuespil, der opbygget som et
 vekselspil mellem modsætninger. Idealisten er
 kong Herodes, der til sidst bukker under,
 svækket som han er af indre splittelse.
1925 Ordet; et skuespil om underets realitet. Stykket er
 inspireret af en ung kvindes død i barselssengen.
1931 Cant; historisk stykke om Henrik den Ottende.
1936 Sejren; politisk drama med krigen i Abessinien
 og Mussolini som baggrund.
1938 Han sidder ved Smeltediglen; politisk skuespil mod
 antisemitismen. Måtte tages af plakaten i Sønderborg
 efter henstilling fra ministeriet, der var under pres fra
 tysk side.
1940 Niels Ebbesen (trykt i 1942 – konfiskeret samme år).
 Et skuespil, der sikkert var tænkt som en opfordring til
 modstand mod tyskerne. Skuespillet dannede
 grundlag for mange af Kaj Munks foredrag.

1943  Før Cannae, historisk og politisk skuespil.

Som JyllandsPostens faste med-
arbejder fra 1931 blev han en af
landets mest læste journalister. 

Hvorfor denne avis
Af Peter Øhrstrøm

Formålet med denne avis er at 
understrege, at det også i vor 
tid er interessant og vedkom-
mende at beskæftige sig med 
Kaj Munks liv og værker. Selv 
om der er gået næsten tre gen-
erationer siden drabet på Kaj 
Munk i januar 1944, er mange 
af hans ideer og tanker stadig 
aktuelle. Det gælder generelt 
opfattelsen af de fundamen-
tale værdier i livet. Desuden 
kan man fremhæve Munks syn 
på konflikter mellem grupper 
af mennesker og mellem na-
tioner. Herunder spørgsmålet 
om, hvordan man kan og bør 
reagere over for et umoralsk 

og uretfærdigt styre. Ligeledes 
gælder det spørgsmålet om 
religionens (især kristendom-
mens) rolle i offentlige rum. 
Ikke mindst på disse områder 
har Kaj Munk vigtige bidrag og 
forslag, som også bør overve-
jes i moderne sammenhæng.  
Debatten om disse væsentlige 
temaer kan beriges og belyses 
på glimrende vis med udgangs- 
punkt i Kaj Munks dramatik, 
prædikener og samfundsdebat. 
Ikke mindst i skoler og uddan-
nelsesinstitutioner er det oplagt 
at gøre brug af Munks tekster. 
Det er håbet, at denne avis 
vil gøre flere opmærksomme 
på potentialet i studiet af Kaj 
Munks liv og værker.

sin forskning har fundet doku-
mentation for, at Jesus var jøde. 
Den konklusion er ikke velkom-
men i Nazi-Tyskland. Faktisk gør 
Menschs arkæologi-kollega 
professor Dorn politisk karriere 
blandt andet ved at forsøge at 
vise, at Jesus var arier. At dette 
ikke er sandt generer ikke Dorn, 
som påpeger at sandhed jo 
bare er et begreb! Mensch har 
det helt anderledes. For ham 
er sandheden afgørende. Han 
fortsætter med at studere den 
historiske Jesus, som gør stort 
indtryk på ham. Desuden afvis-
er han Hitlers forsøg på at gøre 

Tyskland stort på bekostning af 
sandheden og andre menne-
sker – herunder jøderne. Sidst 
i stykket undsiger Mensch den 
nazistiske ideologi ved at an-
noncere, at han skal giftes med 
sin jødiske kæreste, Sara, der 
skal føde ham en søn, som ”skal 
blive en god tysker og et sandt 
menneske” (replik 565). Deref-
ter må Mensch og Sara forlade 
Tyskland.



Af Søren Dosenrode

1930’erne var en ekstrem 
tid. Lige før 2. Verdenskrigs 
udbrud var under halvdel-
en af de europæiske lande 
demokratier. Det kan undre, 
for ved fredsslutningen
efter 1. Verdenskrig var målet 
at udbrede demo-
krati og sikre en fredelig 
bilæggelse af konflikter 
mellem stater.

1. verdenskrig kostede 
mange mio. døde
Det er umuligt at forstå mel-
lemkrigsårene uden at ind-
drage 1. Verdenskrig. Den 
Store Krig, som den blev 
kaldt, var et chok vi har svært 
ved at forestille os i dag, og 
den traumatiserede den gen-
eration. Før krigen havde der 
været fred i årtier. Nuvel, der 
havde været uroligheder i 
udkanterne, men ikke i ’Kern-
eeuropa’. Selvom der havde 
været et flådekapløb mellem 
Storbritannien og Tyskland, 
og selvom der var indgået for-
skellige alliancer, troede man 
ikke på en krig. Og meget 
vigtigt, ingen af stormagterne 
ønskede en storkrig. Krigen 
kom, varede i fem år og ko-
stede mellem 14 og 17 mio. 
døde (Danmark havde en 
befolkning på om. 2.75 mio. 
i 1914), for ikke at nævne de 
millioner og atter millioner 
af sårede; de ødelagte byer, 
produktionsanlæg og generel 
infrastruktur.

1920’erne var en
vanskelig tid
Udenrigspolitisk var 1920’- 
erne atypiske. Tyskland hav- 
de lidt nederlag og mistet en 
del territorium, bl.a. Nord- 
slesvig til Danmark. Østrig- 
Ungarn var blevet splittet 
op i mange små stater (bl.a. 
Tjekkoslovakiet, Ungarn, Øs- 
trig). Rusland lå underdrejet 
pga. borgerkrig og isolation, 

og USA havde trukket sig til-
bage igen (isolationisme). 
Det vil sige, der herskede en 
underlig fred i Europa, hvor 
Frankrig og Storbritannien 
stod som sejrherrer, men var 
stærkt svækkede.

Hyperinflation
og Wall Street-krak
Fredstraktaten fra Versailles 
1919 pålagde Tyskland og 
dets allierede hele skylden 
for krigens udbrud, og udo-
ver at miste territorium, og 
dermed skabe tyske min-
dretal i fx Tjekkoslovakiet og 
Polen, blev taberne pålagt at 
betale krigsskadeerstatning, 
såkaldte reparationer. Krigss-
kadeerstatningerne var en 
af flere årsager til at Tysklad i 
1922-23 oplevede hyperinfla-
tion. Da landet havde rejst sig 
økonomisk igen, gik det galt 
for hele den vestlige verden, 
med Wall Street krakket i 
1929. Resultatet var dårlig 
økonomi, arbejdsløshed og 
generelt social nød. Det var 
god grobund for nationalis- 
me og fascisme. Tyskland 
følte national ydmygelse og 
kommunismen spøgte over 
hele Tyskland. Dårlig økono- 
mi kendetegnede 1930’-er- 
ne i hele Europa.
Frihandel, der skaber vel-
stand, var afløst af protek-
tionisme med høje toldmure. 
Protektionisme, der altså ikke 
skaber velstand, blev brugt 
for at beskytte bl.a. de nation-
ale våbenindustrier, så de var 
klar, når næste krig brød ud.

1930’erne - en ekstrem tid 
1930’erne blev en politisk 
ekstrem tid. På venstrefløjen 
havde Sovjetunionen erklæ- 
ret ideologisk krig imod alle 
kapitalistiske stater, og via 
de kommunistiske partier i 
fx Europa forsøgte de at om-
styrte de eksisterende stat-
sordner. De var ikke venner 
af demokrati. Fra den eks-

treme højrefløj forsøgte fas-
cister inklusive nazister også 
at nedbryde demokratierne, 
som de anså for at være 
svage. Grunden var lagt af 
den dårlige økonomi, med 
høj arbejdsløshed og fattig-
dom; dertil opstod national-
istiske følelser opflammet af 
forskellige ’tab’ som følge af 
Versaillesfreden. Den resul-
terede i helt nye minoriteter:  
fx gik nogle ungarere fra at 
være en del af et majoritets-
folk til at udgøre minoriteter 
i Rumænien og Tjekkoslovak-
iet; tyskere var pludseligt min-
dretal i Sudeterlandet o.s.v.
Ser man på demokratiet i slut-
ningen af 1930’erne var under 
halvdelen af de europæiske 
stater demokratier. Stater 
som fx Grækenland, Italien, 
Polen, Portugal, Spanien, Tys-
kland, og Ungarn var ikke 
demokratiske. Årsagen var 
en dødelig cocktail af dårlig 
økonomi, nationalisme, total-
itær ideologi og tanken om at 
demokrati og menneskers ret-
tigheder ikke var noget værd.

Europa i 1920’erne 
og 1930’erne

Kaj Munk og Diktatorerne

Er den mand rigtig velforvaret?
Af Ricardt Riis

Der er sikkert mange, der har 
spurgt sådan, når de har læst 
Kaj Munks mange avisartikler 
i årene op til krigen. Lad os 
bare tage én artikel som ek-
sempel, artiklen fra Natio- 
naltidende den 10. juli 1938. 
Den hedder ”Saml dig, Nord! 
til eet Rige”, og den indehold-
er hele tre fuldstændig uto-

piske tanker. Munk har lige-
frem nummereret dem. 1) Giv 
en mand en spade og ikke en 
krykke. 2) De nor–diske rigers 
forsvarsbered–skab. 3) Nor-
dens enhed.
Skønne tanker, ja, men fuld-
stændig umulige at gennem- 
føre.
Arbejdsløsheden er her nu 
engang. En sørgelig, men 
uafviselig kendsgerning. Og 
kun de mest fantasifulde men-
nesker kan forestille sig, at 
den ophører. Selvfølgelig er 
enhver arbejdsfør mand mere 
tilfreds med at få et arbejde 
(en spade) end at få understøt-
telse (en krykke). Og drømme 
kan man jo altid. Men knække 
de hårde økonomiske kends-
gerninger, hvem formår det? I 
hvert fald ikke Kaj Munk.
Og forsvarsberedskabet! Stil- 

let overfor Hitlers mægtige 
hære kan vel enhver se det 
umulige i at yde militær mod- 
stand. Er der andet at gøre 
end sige, som Munk foragte- 
ligt lader politikerne sige: ”når 
fåret ikke blander sig i ulvens 
anliggender, har det ret til at 
vente, at så blander ulven sig 
heller ikke i fårets”?

Nordens enhed –
en utopisk tanke
Men mest utopisk er vel talen 
om Nordens enhed. Her eft-
erlyser Munk en stærk mand, 
”som med at par håndfulde 
flinke drenge kan lukke fjæl-
leboderne, lægge en nordisk 
hovedstad i Skåne, give rig- 
erne i hvert fald fælles stats- 
minister, kirkeminister, under- 
visningsminister, hær og told, 
bygge en bro over Sundet, af-

skaffe venstrekørsel i Sverige 
og forbyde alle ægteskaber 
undtagen de blandede?”
Mener han det for alvor? Eller 
er det bare sat skarpt op for at 
få folk til selv at tænke. Dette 
med at forbyde ikke-bland-
ede ægteskaber kunne tyde 
på det. Men tag ikke fejl! Kan 
gerne være, at Munk tog fejl 
med hensyn til midlerne, men 
hans sans for en fælles nord-
isk ånd, en fælles menneske-
forståelse, var der virkelighed 
bag. Den politiske side af det 
fælles nordiske forstod han 
ikke, men den åndelige side så 
meget mere. For efter krigen 
har dette åndelige nordiske 
fællesskab jo udmøntet sig i 
et Nordisk Råd, en pasunion, 
samarbejde på mange andre 
områder, kultur, litte–ratur, osv. 
At vi så også har fået en bro 
over Sundet og at svenskerne 
er gået over til højrekørsel, det 
er i den forbindelse småting.
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Af Søren Dosenrode

I 1930’erne var demokrati kun 
én af flere muligheder, når det 
blev diskuteret, hvordan stater 
skulle regeres, og Kaj Munk 
fravalgte den. Kaj Munks 
uvilje mod demokratiet i 
1920’erne og 1930’erne skin-
ner klart igennem hans tek-
ster, fx i skuespillene: En Ide-
alist (1923-24), Fru Koltschak 
(1934) og Sejren (1936). Men 
også i avisartikler lovpriste 
han Tysklands Adolf Hitler og 
Italiens Benito Mussolini. Dik-
tatoren, den stærke mand, er 
et ideal for Munk. Den rigtige 
diktator er villig til at ofre alt, 
selv sine venner og sin egen 
lykke for at samle og redde 
nationen. Gør en diktator ikke 
dette, lever han ikke op til ide-
alet. Det er for Munk en årsag 
til afstandtagen. 
Kaj Munk ser på Mussolini 
med velvilje og beundring, 
men han har større forvent-
ninger til Hitler, og han vis-
er overbærenhed over for 
forfølgelserne af Hitlers 

politiske modstandere, som 
han skrev i Jyllands-Posten i 
1934: ”Men enhed og orden 
er der i riget. Og tænk så på, 
hvad der var før Hitler kom til. 
[…]. Der er enhed og orden. 
Og koncentrationslejre. Og 
folk i landflygtighed. […]. Nu 
vel. Sligt må til.” 
Der, hvor Munk er kritisk 
over for Hitler, er med hen-
syn til antisemitisme og jø-
deforfølgelse. Fra midten af 
1930’erne og frem til sin død 
taler Munk imod forfølgelsen 
af jøderne. På et tidspunkt, 
november 1938, skriver Munk 
endog et åbent brev til Mus-
solini, hvor han beder ham 
tale Hitler til rette og sikre, at 
jøderne får et hjemland uden 
for Europa.
Hitlers antisemitisme er en af 
årsagerne til, at Munk bryder 
med Hitler, en anden er, at Hit-
ler med angrebet på Danmark 
9. april 1940 har brudt den ik-
ke-angrebspagt han havde in-
dgået med regeringen Staun-
ing-Munch i 1939. 
I forhold til Danmark anty-

Den amerikanske præsident 
Woodrow Wilson havde fra 
slutningen af 1. Verdenskrig 
arbejdet hårdt på at eta-
blere Folkeforbundet – FNs 
forgænger – til sikring af 
verdensfred og udbredelse 
af demokrati. Til Wilsons store 
sorg nægtede USA’s senat at 
ratificere traktaten, og Folke-
forbundet forblev tandløst.

Mussolini og Hitler.

der Munk bl.a. i bogen ”Ved-
ersø-Jerusalem retur”, 1934 
og i gendigtningen af Ham-
let fra samme år, at diktatur 
kan bruges i Danmark, men i 
Olleruptalen fra 1940 afviser 
han den ide. Ved Folketings-
valget i 1943 opfordrer han 
endda til, at man stemmer på 
Dansk Samling. Munk bev-
ægede sig altså væk fra dikta-
torerne hen imod demokrati-
et. Men der er ikke noget i 
hans skrifter, der tyder på, at 
han blev fuldhjertet tilhænger 
af demokrati som styreform. 
Det er vigtigt i denne sam-
menhæng at huske på, at 
demokrati kun var en af flere 
muligheder i 1930’erne. Det 
var først De Allieredes sejr i 
1945, der førte til, at demokra-
ti blev den normale styreform 
i Vesteuropa (Spanien og Por-
tugal undtaget). Østeuropa 
blev først demokratisk – eller 
tilnærmelsesvist demokratisk 
– efter Den Kolde Krigs ophør 
i 1990.

Forøvrigt betød denne nor- 
diske ånd, at Munk protes- 
terede voldsomt, da kirke- 
ministeriet i foråret 1943 
udsendte et cirkulære, der 
henstillede til landets præ- 
ster ikke at omtale den nor-
ske kirkekamp. Munk skrev til 
kirkeministeren og til stats- 
ministeren, at han ikke ag- 
tede at gøre, som de hen-
stillede. Han havde ”aflagt ed 
på de symbolske bøger og 

meget andet godt, men dog 
endnu ikke til den højtærede 
udenrigsminister”.
Helt uden politisk sans var han 
altså ikke. Heller ikke, selv om 
det kunne være et farligt spil, 
han gav sig i kast med. På det 
tidspunkt havde han også fået 
betydelig mere respekt for fol-
kestyret, end bemærkningen 
om de par håndfulde flinke 
drenge tyder på. Men det er 
en anden sag. 
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Børnenes Kaj Munk

Journalisten Kaj Munk

Samarbejdspolitikken og Kaj Munk
Af Søren Dosenrode

Hvad var samarbejdspoli-
tik, og hvordan så Munk på 
den?  Samarbejdspolitik-
ken var den periode, fra re-
geringsomdannelsen den 8. 
juli 1940 til den 29. august 
1943, hvor den danske re-
gering og rigsdag (folketing 

og landsting – det blev af-
skaffet med Grundloven 
af 1953) fortsat styrede og 
lovgav. Efter folkestrejken 
i august 1943 trådte re-
geringen tilbage, og styret 
blev overladt til departe-
mentscheferne, der fortsatte 
samarbejdet på et lavere 
niveau. Den egentlige sam- 

arbejdspolitik ophørte. Ud-
enrigsminister og senere 
statsminister Erik Scavenius 
havde analyseret situationen 
og konkluderet, at Tyskland 
og dets allierede Italien så 
ud til at vinde krigen. Polen, 
Danmark, Norge, Belgien, 
Holland og Frankrig var ble-
vet erobret hurtigt, og det 
så ud til at Storbritannien 
ville blive næste offer for 
Hitler-Tysklands aggression, 
og USA var neutralt. På den 
baggrund førte Scavenius 
en proaktiv samarbejdspoli-
tik over for besættelses-
magten. Konkret var hans 
tilgang, at Danmark skulle 
vise sig som et troværdig 
samarbejdspartner, og selv 
komme med forslag til nye 
samarbejdsområder før Tys-

Af Jon Høgh

Redaktionen er kommet i 
besiddelse af et brev, som 
Kaj Munks ældste barn, 
den 9-årige datter Yrsa, på 
vegne af sig selv og ferie-
barnet Anne, i 1939 skrev 
til sin far for at undgå at 
komme med til Lokkelykke 
dagen efter – en tur, som 
Munk ellers havde planer 
om, at alle i præstegården 
skulle deltage i:

Vedersø Pgd. 
Kære fader!

Det bliver sagt skriftligt for 
så forstyrrer jeg ikke. Det er 
mig der dikterer Anne. Der 
bliver sagt at vi skal til Lokke-
lykke i morgen, er det sandt? 
Ellers ville Anne og mig 
gerne spille vores skuespil, 
der har fået navnet ”Den lille 
Tragedie” på søndag sam-

Af Knud Erik Andersen

Kaj Munk bliver i 1931 fast 
knyttet til ”Jyllands-Pos-
ten” og får frie hænder til 
at skrive om, hvad han vil. 
Mere end 650 avisartikler 
bliver det til. Emnekredsen 
er bred, men samler sig om: 
Dramatik, Kirke og Kristen-
dom, De ’stærke mænd’ og 
2. verdenskrig og endelig et 
antal artikler om meget for-
skellige emner, lige fra ve-
jenes tilstand i Ringkøbing 
Amt over mirakeltro og til 
svømmepigen Jenny Kam-
mersgaard.

men med nogle veninder. 
Må vi det? Vi ville forfærdelig 
gerne det er nemlig den sid-
ste søndag Anne er her.
S.U. 
Anne og Yrsa

Det er ikke lykkedes at fast-
slå resultatet af pigernes 
henvendelse. Derimod be- 
vidner brevet, at Yrsa havde 
stor ærefrygt for sin far, 
der som bekendt tre år før 
havde skrevet børnebogen 
’Knaldperler’. Digte for Børn 
mellem knap 3 og godt 70 
Aar, der er en samling af 
små lærerige versfabler.
Ærede børnene deres far, 
så gik ærefrygten bestemt 
også den modsatte vej. På 
en udenlandsrejse i 1933, 
skrev han fra Berlin et brev til 
sin ældste søn, Helge, i an-
ledning af dennes et måned-
ers fødselsdag. I brevet 
fortæller Munk sin lille søn, 

Munk er ikke nogen typisk 
journalist. Langt fra. Hans 
pen og stil kan være kontant, 
arrogant og flabet, spids og 
ubehagelig, og på samme 
tid blomstrende og under-
holdende. Men der er også 
artikler, hvor medmenneske-
lighed og respekt for andres 
meninger og holdninger, 
især hvis det gælder et sam-
vittighedsspørgsmål, slår ig-
ennem. Ikke sjældent blom-
strer Munks sprog i artikler, 
hvor han priser Danmark 
som nation og kongen.
Den, der dykker ned i Munks 
journalistik opdager hurtigt, 

at han er af sted for at lære 
noget, så han kan være til 
nytte for andre mennesker, 
sig selv til glæde og til ære 
bl.a. for dig. Den 1-måned-
ers, ikke sandt! Hvor stort.
Helt anderledes løssluppen 
kunne han optræde, når 
han glad og – selv drenget 
– kunne lege og være som 
et barn, og hvor han en en-
kelt gang gik over stregen, 
da han en første aprildag 
smurte syltetøj i hovedet på 
en af sine drenge og bageft-
er – for at narre Lise 1. april 
– sagde, at der var sket en 
ulykke.
Forfatterskabet for børn fort-
sattes i krigsårene med først, 
1942, ’Jesus` Historier’. Gen-
fortalt for de Smaa med den 
kendte indledning Goddag 
Børn. Er der nogen af jer, 
der godt kan lide Historier? 
og året efter i 1943 med det 
store børnedigt ’Danmark’, 
som han dedikerede til de 
kæreste af mine Lands-
mænd, Børnene.
Vi må slå fast, at Kaj Munk i 
sit alt for korte liv opnåede at 
omgås eliten af dansk ånd-
sliv. Fra de gejstliges rækker 
over den skrevne presses til 
teatrets mangfoldige led af 
udøvere for hele kunstens 
udbredelse. Men over dem 
alle stråler - de kæreste af 
mine landsmænd, børnene.

at Munk virkelig er en mand, 
der skiller ”vandene”. Bille-
det af forholdet til Munks 
journalistik er ikke entydigt, 
men overvejende positivt i 
den borgerlige presse, der 
også gav plads til skarpe – 
ofte berettigede kritiske in-
dlæg – af Munks forståelse 
af den sandhed, han måtte 
have frem. 
Læs evt. mere om dette 
emne i Munkiana nr. 63, 
2018.

FAKTABOKS
Digtsamlingerl
1934 Os bærer den himmelske glæde
1939 Tempelvers
1940 Navigare Necesse
1941 Sværg det, Drenge
1943  Den skæbne ej til os. Samlingens mest kendte digt
 er ”Den blå anemone”

FAKTABOKS
Skole og uddannelse
1905 Ca. 2 års skolegang i Opager Skole.
1908-11 Skoleelev i Vejleby Skole hos den grundtvigske lærer Martinus Wested.
 Fra 1910 privatundervisning hos Oscar Geismar, Bachevolds kapellan. Mødet
 med Oscar Geismar åbner en helt ny verden for Kaj ved læsning af bl.a.
 Oehlenschläger og den norske dramatiker Henrik Ibsen.
1911 Elev i Maribo realskole.
1914 Realeksamen og derefter gymnasieelev i Nykøbing Falsters Chathedralskole.
1917 Studentereksamen og derefter stud. theol. ved Københavns universitet.
 Bor bl.a. hos Anna Pedersen i Larslejstræde og fra foråret 1921 på Regensen.
1924 Cand.theol. Sognepræst i Vedersø.

kland fremsatte krav om det. 
Og dette blev regeringens 
politik, både under Staun-
ing, Buhl og Scavenius. Et af 
flere tiltag var pressecensur, 
der også ramte Kaj Munk.

Et æreløst samarbejde
Kaj Munk var imod samar-
bejdspolitikken, som han 
betragtede som æreløs, og 
han forsøgte at opildne dan-
skerne til modstand mod 
samarbejdspolitiken og 
besætterne ved at skrive og 
tale imod politikken. Blandt 
andet skrev Munk i 1941 
digtet ’Vort danske Kald’, 
hvor hver af de tre strofer 
indledes med ’Nu kræver 
Danmark af os, vi er stærke’. 
Der er tale om et digt, hvor 
der opfordres til modstand, 

til forsvar for Danmark. 
Munk skrev og oplæste 
modstandsstykket ’Niels 
Ebbesen’, der fortæller om 
en dansk ridders væbnede 
modstand mod de holsten-
ske grever i middelalder-
en – for tilhørerne var der 
åbenlyse paralleller til dan-
skerne under besættelsen. 
Da det i 1943 blev forbudt 
de danske præster at nævne 
kirkekampen i Norge (den 
norske kirke trådte åbent op 
imod den tyske besættelses-
magt og de norske nazister), 
skrev Kaj Munk et harmdir-
rende brev til kirkeminis-
ter Valdemar Holbøl og til 
stats- og udenrigsminister 
Erik Scavenius, hvor han 
protesterede imod forbud-
det. ”Der er i dag til mig nået 

et cirkulære angående de 
danske præsters stilling til 
de norske forhold. Jeg skal 
herved tillade mig allerær-
bødigst at meddele det høje 
ministerium, at jeg agter 
ikke blot ikke at adlyde det, 
men handle stik imod det.”
Kaj Munk var tydeligt imod 
samarbejdspolitikken og for 
væbnet modstand.

Statsminister
Erik Scavenius og

rigsbefuldmægtiget
dr. Werner Best.



Af Søren Dosenrode

Ingen af Kaj Munks taler er 
blevet brugt og misbrugt 
så meget som Olleruptalen. 
Diskussionen er ikke blevet 
gjort lettere af, at Kaj Munk 
selv brændte talen, da han så 
referatet af den i Svendborg 
Avis. Var det vrede over et for-
drejet referat, eller skammede 
han sig over det, han havde 
sagt? Vi ved det ikke. Ud over 
Svendborg Avis’ artikel eksist-
erer der et udførligt referat 
og et udkast til talen. Så det 
er muligt at indkredse, hvad 
Munk sagde i Ollerup.
Den 28. juli 1940, altså knapt 
fire måneder efter Danmarks 
besættelse, holdt Kaj Munk 
sin tale ved et stævne på 
Ollerup Gymnastikhøjskole 
på Fyn. Talen blev refereret i 
en lokal avis, Svendborg Avis 
i en stærkt forkortet form. Og 
dette referat er siden blevet 
brugt som indikation på, at 
Kaj Munk var nazist, Hitler-be-
undrer og ikke modstander af 
den tyske besættelse af Dan-
mark – men det er ikke hele 

sandheden. I sin tale begyn-
der han med at fortælle, hvor 
rystet han blev, både over 
besættelsen, men især over at 
livet gik videre som om intet 
var hændt. 
Munk sagde: ”Den største 
rystelse, jeg i mit liv kom ud 
for, indtraf ikke den 9. april. 
Det er jo hændt før, at en 
fremmed hær har besat Lan-
det - sådant har vi haft et 
tusind år at vænne os til – og 
hvor folk kan komme ind, kan 
de også komme ud igen, om 
døren bag ikke går i baglås. 
Nej, den store rystelse fik jeg 
et par dage efter, da aviserne 
i hovedstaden nåede frem 
til det afsides sted, hvor jeg 
bor. Jeg havde ventet, at de 
var udkommet i små tarvelige 
udgaver og med sørgerand, 
men de var som ellers. Og da 
spurgte jeg mig selv: Er det 
ikke os selv, der fælder vor 
egen dødsdom?”  
Derefter taler han rosende om 
Hitler ”Han er en af verdensh-
istoriens største skikkelser.”  
Men han betegner også Hitler 
som besat og siger, at Hitler 

har forrådt diktaturets ide. 
Derefter skoses parlamen-
tarismen i Tykland og i Dan-
mark: ”Stauning udleverede 
sit demokrati til Hitler, de røde 
faner ’kniksede’ straks, de så 
et Nazi-kors. […]. Demokrati-
et ligger på lit de parade. Jeg 
er ikke ked af det. Jeg havde 
ikke haft børn med det.”  
Afslutningsvis opfordrer han 
danskerne: […] tyskerne må 
vi indtil videre vise korrekthed 
og kulde, - det må vi indtil 
disse vore ”gæster” er ude 
igen, for de har overfaldet en 
værgeløs, hvis eneste synd 
var, at vi troede på en traktat.”  
Som det fremgår, var Kaj 
Munk klart imod besættelsen, 
og rystet over at danskerne 
og deres politikere tog det 
hele så roligt. Der var store 
ord om Hitler, men knapt så 
rosende som tidligere: Han 
har forrådt diktaturets ide. 
Så Munk viser ikke respekt 
for demokratiet, det er han 
ikke begejstret for. Endeligt 
opfodrede Munk danskerne 
til at være afvisende overfor 
besættelsesmagten og ikke 

Kaj Munks tale i Otterup

Kaj Munk var først 
og fremmest præst
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Kaj Munk i fuld ornat.

Taleren Kaj Munk. Her fra Staby Efterskole.

samarbejde: Vis dem kulde! 
Samlet set en helt anden tale 
end den, der blev referent i 
Svendborg Avis
Og hvordan gik det så til, at 
der kom et skævvredet refer-
at? Journalisten, der skrev ref-
eratet, H. C. Nielsen, fortalte 
selv historien i dagbladet In-
formation i 1946:
“Hvordan ordene faldt, husk-
er jeg ikke præcist nu, for det 

er efterhånden blevet seks 
år siden. Men det var noget i 
retning af: “Og med hensyn 
til Kaj Munk, Nielsen, så skal 
vi naturligvis have, hvad han 
siger, men ta’ lidt forsigtigt 
på det, for vi kan jo desværre 
ikke skrive alt, hvad vi vil, efter 
at tyskerne er kommet”. […]. 
Redaktionens ordre er jour-
nalistens lov. […]. Og når der 
er tyskere i landet, skriver man 

f. eks. ikke i en legal avis: “Men 
tyskerne må vi indtil videre 
vise korrekthed og kulde”. 
[…]. Ak nej, der er meget, man 
ikke skriver i en legal avis, når 
sømbeslåede støvler tramper 
henover landet … og parolen 
er loyalitet selv mod en Staun-
ing regering.”
Selvcensur er en farlig ting i et 
demokrati!

Præstegården i Vedersø blev i 
20 år rammen om Kaj Munks 
liv og virke. Selvom han havde 
mange store succeser på hov-
edstadens teatre valgte han 
først og fremmest at være: 
Præst i Vedersø Sogn.
Kaj Munks plejemor, Marie, 
ønskede at se sin søn blive 
præst. Med en opvækst 
præget af kirkegang og mis-
sionshus vidste Kaj Munk, 
hvad han gik ind til, da han 
læste teologi på Københavns 
Universitet. Allerede inden sin 
afsluttende embedseksamen 
søgte han stillingen som 
sognepræst i Vedersø i det 
fjerne Vestjylland og fik den.
Præstevirket var nok inspir-
eret, men ikke påført ham 
udefra. Kaj Munk oplevede 
det at være præst, som et di-
rekte kald fra Gud og en stor 
glæde. Uanset hvad han ellers 
beskæftigede sig med var det 
centralt for ham, at være en 
forkynder af den kristne tro, 
dog ofte meget indirekte. På 
prædikestolen kunne Munk 
tale direkte. 
Som præst var Munk kendt 
for sin hengivenhed over 
for sognebørnene. Han var 
jævnligt fraværende p.g.a. 
opsætning af sine teaterstyk-

Kaj Munks tilgang til modstand 
var, at man skulle for-svare de 

Af Søren Dosenrode, KMF

Når man er kristen, som Kaj 
Munk var det, hvad gør man 
så, når ens land er blevet an-
grebet og besat? Skal man 
vende den anden kind til, eller 
skal man gå til modstand? 
Kaj Munk gjorde det sidste. 
Han var ikke selv fysisk stærk, 
men han opfordrede til mod-
stand, og blev på den måde 
en af modstandskampens 
ideologer. Men må en præst 
opfordre til vold (tyranmord)? 
Martin Luther argumenterer 
for at borgerne har en be-
grænset ret til modstand, men 

Af Christian Grund Sørensen

Som præst var en af Kaj Munks 
vigtigste opgaver at prædike. 
Allerede fra sin første prædik-
en viste han en selvstændig 
og personlig stil med en stor 
evne til at danne billeder for 
tilhøreren. Ind imellem møder 
man dialoger – f.eks. Barab-
bas, som står hos Pilatus og 
venter på sin løsladelse – som 
synes hentet fra teatret.  
De første år var Munks præ- 
dikener naturligt nok skrevet 
til menigheden i Vedersø. Ef-
terhånden skrev han mindre 
manuskripter. I krigsårene blev 
der bud efter Munks prædiken-
er. Han skrev prædikener, som 
blev udgivet i Norden, og som 
var skrevet med tanke på hele 
Danmark. 
Kaj Munk var direkte i sine præ- 
dikener. Al form for hykleri og 
halvhjertethed blev ramt af kri-
tik, også de kirkelige retninger 
grundtvigianismen og Indre 
Mission. Især hos de første 
mødte Munk et langvarigt 
fjendskab.
Munk blandede i sine prædi- 

ker eller på foredragsturne. Til 
gengæld vandrede han i hver-
dagen ofte rundt i sognet, gik 
på husbesøg og medbragte 
ofte sin jagthund og sit gevær, 
hvis en hare nu skulle komme 
forbi. Med sit engagement i 
det lokale sogn er Kaj Munk 
blevet opfattet som proto-
typen på en moderne sogne-
præst. Men Kaj Munk ønskede 
gennem sin produktion og 
udgivelser at være præst for 
hele Danmark.

forsvarsløse og sit fædreland, 
om nødvendigt med vold.

ikke som følge af personlig 
forurettelse, på det individu-
elle plan, kun som gruppe, 
når flere lider under vold og 
uret. På den baggrund kunne 
Munk opfordre til modstand, 
og gjorde det i både skrift og 
tale (se artiklen om Samarbe-
jdspolitikken og Kaj Munk). 
I juli 1943 modtog Kaj Munk et 
brev fra en person, Paul Peters-
en, der kritiserede ham for at 
opfordre til vold. Paul Petersen 
refererede bl.a. til sin afdøde 
mors mundheld ’Hellere lide 
Uret end gøre Uret’. Samme 
dag Kaj Munk modtog brevet, 
svarede han Paul Petersen:

kener mange moderne tanker 
og spørgsmål med en enkel, 
traditionel tro på Gud, Jesus 
og kristendommen. Munk tog 
afstand fra den kulturradikale 
tænkning og de, som ville om-
tolke kristendommen til noget 
rent moralsk eller tidsbun-
det. Op gennem 1930’erne 
prædikede Munk også om 
politiske temaer såsom dan-
skhed, Danmarks afrustning 
og Europas fremtid. Under 2. 
verdenskrig blev dette spor 
endnu stærkere, om end Munk 
altid havde en klar forbindelse 
mellem prædikenens bibel- 
tekst og dens emne. 
For Munk var prædikenen en 
udfordring af tilhøreren – jævn-
ligt også af ham selv. Sigtet 
var at vække og fastholde en 
undren hos menigheden eller 
læseren – ofte ved brug af 
barokke sammenstillinger og 
eksempler, som f.eks. hvad 
Gorm den gamle havde tænkt, 
hvis der i hans tid var indlagt 
el og radio i Jellingehøjene. 
Munk ville tænde en ild og 
skabe engagement hos de, 
som hørte på.

FAKTABOKS
Andre store danskere der var præster:
N.F.S. Grundtvig (1783-1872) Kendt for højskolebevægelsen, 
den grundtvig-koldske pædagogik og en masse salmer i Den 
Danske Salmebog. 

K.E.Løgstrup (1905-1981) Kendt som professor i etik. 

Søren Kierkegaard (1813-1855) Kendt som filosof, teolog 
og stor dansk tænker. Han blev lige præcis ikke præst – han 
døde nemlig før han blev ordineret.

“Kære Hr. Brevskriver,
Hvorfor svarer jeg Dem; det er jo ganske håbløst. 
Men jeg synes ikke, De viser Deres mor pietet i hendes grav. De van-
helliger hendes minde ved at udlægge et ord af hende som: Hellere 
lade andre lide uret end selv gøre ret. Overfor jødernes lidelser, Polens 
lidelser, Norges lidelser – der står De med hænderne i bukselom-
merne, min herre. Ved De, hvad Kristus vil sige til Dem på Dommens 
Dag? Han vil sige: Paul! Paul! Hvorfor tog du ikke hænderne op?
”Den, der forarger en af disse små, ham var det bedre, han fik en møll-
esten hængt om sin hals og blev kastet i havet.”
De, De, De er med til at forarge de små. De ser vilddyr kaste sig over 
småbørn og rører ikke en finger.  Og det skal kaldes kristendom.
Herre Jemini! Og De tror, æren kan blive Guds, når hans folk
optræder æreløst! Helligånden vejlede Dem!

Kaj Munk”

Kaj Munk og og mod-
standen – skal man vende
den anden kind til?

Hvordan var Kaj Munk 
som prædikant? 

Billede fra retsopgøret.
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Danmark under besættelsen

I juni 1941 blev ’Frikorps Danmark’
oprettet. I løbet af krigen var der omkring 
7000 danske frivillige, hvoraf omk. 3300 
blev straffet efter krigen, og 2000 faldt.

Af Søren Dosenrode, KMF

Besættelsesårene har været 
utroligt vigtige for Danmark 
ud fra et identitetsperspektiv. 
Hvor et flertal af europæiske 
folk ser tilbage på 1. Verdens-
krig, Den Store Krig, er 2. 
Verdenskrig Krigen for dansk-
erne. Danmark og befolknin-
gen gik fra at være, i bedste 
fald passive og i værste fald 
medløbere, til at være stærke 
tilhængere af De Allierede og 
deres sag. Overordnet set, 
havde Danmark en meget 
stille krig, og antallet af døds- 
ofre lå på omkring 8000, der-
af 2685 i Danmark, resten i 
udlandet herunder 2000 dan-
ske søfolk, der sejlede for de 
allierede og 600 danskere der 
døde i Kz-lejrene. Dertil 2000 
danskere, der kæmpede for 
Tyskland som frivillige, mest 
på Østfronten.
Danmark var i 1940 et lille 
land med 3.84 mio. indbyg-
gere, hvoraf 33% af befolk-
ningen var beskæftiget inden 
for industri og håndværk, 
men hvor 28% stadigt var 
ved landbruget. Danmark var 
altså endnu ikke helt igennem 
overgangen fra agrar- til in-
dustrisamfund. 
Efter besættelsen den 9. april 
1940 normaliserede tilværel- 
sen sig for hovedparten af 
danskere. Nuvel, der var ra-
tionering, mørkelægning, luft- 
alarm og bombeangreb, men 
danskerne var stadigt nogle af 
dem, der i Europa havde den 
højeste levestandard. Der var 
ingen i Danmark, der døde af 
sult.

Dansk eksport til Tyskland
Tyskland havde under kri-
gen brug for bl.a. fødevarer 
og industriprodukter, og da 
det britiske marked var ble-
vet lukket for dansk eksport, 
blev Tyskland hovedaftager 
for dansk eksport - og som 
under 1. Verdenskrig gik det 
godt for dansk økonomi. Ge-
nerelt gjorde samarbejdspoli-
tikken, at de økonomiske hjul 
blev holdt i gang, eftersom 
danske landbrugs-, fiskeri- og 
industrivarer i stor stil kunne 
afsættes til Tyskland. På trods 

af krig og besættelse havde 
det danske bruttonationalpro-
dukt allerede i 1946 nået sit 
højeste før krigsniveau.

Socialdemokratisk
– radikal regering
Siden 1929 var Danmark re- 
geret af en socialdemokratisk- 
radikal koalition ledt af stats- 
minister Thorvald Stauning (So- 
cialdemokratiet) og udenrigs- 
minister Peter Munch (Radi- 
kale Venstre). Regeringen 
førte de første mange år en 
nedrustningspolitik, der resul- 
terede i, at Danmark havde 
kun et ringe forsvar, da det 
trak op til krig.

Ikke angrebspagt
Den 31. maj 1939 indgik Dan-
mark og Tyskland, på tysk 
opfordring, en ikke-angreb-
spagt, hvis første artikel lød: 
”Kongeriget Danmark og Det 
Tyske Rige vil i intet tilfælde 
skride til krig eller til nogen 

art af magtanvendelse mod 
hinanden.” Den 9. april 1940 
angreb Tyskland Danmark. 
Selvom den danske regering 
var advaret flere dage i for-
vejen, besluttede den, ikke at 
forberede sig, og Danmark 
overgav sig efter få timers 
kamp. Det tyske formål med 
angrebet var at sikre sig (læs: 
erobre) støttepunkter langs 
Norges vestkyst og at sikre 
sig den afgørende transport 
af svensk jernmalm fra Kiru-
na, som skulle forsyne tysk 
våbenindustri, og afskære le- 
verancer til det britiske. Dan-
mark var derfor ikke i sig selv 
centralt. Dette kan være en 
af forklaringerne på, hvorfor 
Tyskland erklærede, at målet 
ikke var at “antaste Konger-
iget Danmarks territoriale in-
tegritet eller politiske uafhæn-
gighed”. Udenrigsminister P. 
Munch udformede det dan-
ske svar: Den danske regering 

har besluttet “under protest at 
ordne landets forhold under 
hensyn til den besættelse, 
som har fundet sted”.

Samlingsregering
og realpolitik
Den 10. juli 1940 blev der dan- 
net en samlingsregering med 
Thorvald Stauning som stats- 
minister. Socialdemokratiet 
havde 9 ministre, Det Radikale 
Venstre 3, Venstre 3 og Det 
Konservative Folkeparti 3. 
Ministrene fra Venstre og Det 
Konservative Folkeparti havde 
ingen ministerområder, var 
altså en form for titulærmin-
istre. Regeringen indledte ak- 
tiv samarbejdspolitik med Tysk- 
land. En årsag til dette var real- 
politisk: Det så ud som om Tysk- 
land stort set havde vundet kri-
gen. Regeringen godkendte 
udenrigsminister Scavenius’ 
erklæring om ”de store tys-
ke sejre, der har slået verden 
med forbavselse og beun-

dring”.
Fra at have været allierede, 
blev Tyskland og Sovjetuni- 
onen fjender, da Tyskland an- 
greb Sovjetunionen den 22. 
juni 1941. Samme dag pres- 
sede de tyske myndigheder 
Danmark til at internere 72 
medlemmerne af Danmarks 
Kommunistiske Parti inklusive 
partiets tre folketingsmed-
lemmer. Statsminister Staun-
ing bøjede sig, og ikke bare 
det, regeringen valgte at in-
ternere 295 kommunister.
Efter det tyske angreb på 
Rusland pressede Tyskland 
på, for at få den danske re-
gering til at tillade, at danske 
soldater og officerer skulle 
have mulighed for at melde 
sig til kampen imod Sovjetun-
ionen. Tilladelsen blev givet, 
og i juni 1941 blev ’Frikorps 
Danmark’ oprettet. I løbet af 
krigen var der omk. 7000 dan-
ske frivillige, hvoraf omk. 3300 

blev straffet efter krigen, og 
2000 faldt.

Dusør for at angive sabotører
Hen over sommeren 1941 
begyndte modstandsgrup-
perne at konsolidere sig. De 
blev i høj grad rekrutteret 
fra medlemmer af det nu 
ulovlige DKP og fra med-
lemmer af Konservativ Ung-
dom (KU). Deres tiltagende 
aktiviteter førte til, at den 
socialdemokratiske statsmini-
ster Buhl i september året 
efter holdt en tale vendt imod 
dem: “ ... Vær med til at gøre 
det klart for alle, og navnlig de 
unge, at den, som begår sab-
otage eller hjælper med dertil 
eller over for myndighederne 
tilbageholder viden om sab-
otageplaner eller udelader at 
medvirke til opklaring af sabo- 
tage, handler mod sit fædre-
lands interesserer.” Der blev 
udlovet dusør for at komme 
med oplysninger om sabo- 
tører og deres planer. 

Valg til Rigsdagen
I marts 1943 var der valg til 
Rigsdagen (Folketinget og 
Landstinget). Det blev set 
som en lejlighed til at demon-
strere danskhed og tillid til 
demokratiet. Samarbejdspar- 
tierne vandt valget stort. Dansk 
Nationalsocialistisk Arbejder-
parti beholdt sine tre manda- 
ter, Bondepartiet gik tilbage 
til to mandater og Dansk Sam-
ling fik tre mandater. Der var 
altså klar opbakning til samar-
bejdspolitikken - den passede 
danskerne.

Krigen udvikler sig
Uden for Danmark udviklede 
krigen sig i De Allieredes fa-
vør: I december 1941 angreb 
Japan USA ved Pearl Harbour 
(Hawai)- uden varsel. Et par 
dage efter erklærede Tyskland 
USA krig. I oktober 1942 vandt 
britiske tropper over tyske 
og italienske ved El Alamein 
i Nordafrika. I februar 1943 
overgav de tyske tropper i 
Stalingrad sig, og 10. juli 1943 
landede De Allieredes trop-
per på Sicilien- begyndelsen 
på befrielsen af Vesteuropa. 
Specielt den sidste udvikling 
gav næring til et håb om et 
snarligt tysk nederlag, og sa- 
botage og strejker bredte sig 
hen over sommeren. Og dét 
medførte krav fra de tyske my-
ndigheder om bl.a. indførsel 
af dødsstraf, pressecensur og 
deportation af danske jøder. 
Det var grænsen for den ellers 
så samarbejdsvillige danske 
regering, der trådte tilbage. 
Danmark var derefter et be-
sat land, også selvom den 
største del af administra-
tionen fortsat blev varetaget 
af regeringssystemet, nu un-
der departementschefernes 
ledelse. Dødsstraffen blev 
omgående indført, og 102 
danske frihedskæmpere blev 
henrettet i krigens sidste år.
For at koordinere modstands- 
arbejdet etablerede repræ- 
sentanter for modstandsgrup-
perne i september 1943 Dan-

marks Frihedsråd, der kan ses 
som ’noget i retning’ af en al-
ternativ regering. 
I oktober (1.-2.- oktober) 1943 
forsøgte de tyske myndighed-
er at gennemføre en aktion 
mod de danske jøder, med 
det formål at deporterer dem 
til kz-lejre i Tyskland. Planen 
blev forrådt af en tysk dip-
lomat, G. F. Duckwitz, og det 
lykkedes at redde flertallet af 
de danske jøder.
En af de gange, Frihedsrå-
det spillede en central rolle, 
var under Folkestrejken i juni 
1944. Efter en tid, hvor mod-
standsbevægelsen havde væ- 
ret meget aktiv beordrede 
den tyske rigsbefuldmæg-
tigede i Danmark, Werner 
Best, den 25. juni udgangsfor-
bud mellem kl. 20 og 5. Dette 
førte til strejker, bygning af 
barrikader m.m. og til sidst 
var København en belejret 
by. Departementschefernes 
førstemand, og en stærk til-
hænger af samarbejdspoli-
tikken, Nils Svenningsen, for- 
handlede en opfordring til 
alle om at indstille kampene, 
en opfordring Frihedsrådet 
afviste. Til sidst indvilligede 
de tyske magthavere i bl.a. 
at fjerne det forhadte HIPO- 
korps (dansk hjælpepoliti i 
tysk tjeneste) fra gaderne i Kø- 
benhavn. I alt døde omkring 
100 danskere.
Et af de sidste store, tyske, ind- 
greb på dansk grund, var an-
holdelsen og deportationen 
af omk. 2000 danske politifolk 
18. september 1944.

Besættelsen fortsatte med 
øget aktivitet fra modstands-
bevægelsen og tysk ’mod-
terror’ (den såkaldte ’schal-
burgtage’, opkaldt efter 
Frikorps Danmarks anden 
kommandant, den fanatiske 
nazist Christian Frederik von 
Schalburg) og clearingmord. 
De sidste var beordret af 
Adolf Hitler, som gengæld 
på drab på medlemmer af 
Værnemagten. Det første drab, 
der lykkedes, var på Kaj Munk.  

Danmarks befrielsesdag
Den 5. maj 1945 befriedes 
Danmark, da en stor del af 
de tyske tropper overgav sig 
til de allierede på Lünebur- 
ger Heide i Nordtyskland. For 
hovedparten af danskerne var 
krigen, de ”fem forbandede 
år” forbi. Men Bornholm blev 
ikke befriet. Den tyske kom-
mandant ville ikke overgive 
sig til Sovjet Rusland. Efter 
flybombardementer overgav 
han sig alligevel.  Den sovjet- 
iske besættelse varede et år, 
frem til 1946.

Niels Ebbesen,
statue i Randers.

Folkestrejken i juni 1944.



Af Søren Dosenrode

Efter krigens afslutning 
trængte et retsopgør med 
dem, der havde samarbejdet 
for meget med Tyskland sig 
på, men frem for alt drejede 
indenrigspolitikken sig om 
’normalisering’, og udenrig-
spolitikken drejede sig om 
at vælge Danmarks plads 
i det opgør, der begyndte 
at aftegne sig mellem det 
kommunistiske ’Øst’ og det 
demokratiske eller kapitalis-
tiske ’Vest’.

Stort tilløb af modstandsfolk 
i de sidste måneder af krigen
I slutningen af april og begy-
ndelsen af maj 1945 havde 
modstandsbevægelsen et 
stort tilløb af nye medlemmer. 
Pludseligt var det nærmest 
som om hele Danmark havde 
bestået af modstandsfolk, og 
det efterfølgende retsopgør 
blev – specielt de første år – 
tilsvarende hårdt. Ved befri-
elsen var der omkring 43.000 
medlemmer af modstands-
bevægelsen.

Befrielsesregeringen
Før krigens afslutning havde 
der været ført drøftelser 
mellem frihedsrådet og repræ- 

sentanter for de politiske par- 
tier. Resultatet blev ’befri-
elsesregeringen’, der rege- 
rede landet fra den 5. maj 
til valget den 30. oktober 
1945. Statsminister blev so-
cialdemokraten Vilhelm Buhl. 
Buhl havde som statsminister 
i 1942 fordømt sabotørerne. 
Regeringen bestod af 9 poli-
tikere og 9 modstandsfolk. 
En af regeringens første op-
gaver var, at tage hul på rets- 
opgøret. Rigsdagen vedtog 
et ’straffelovstillæg’, der gen-
indførte dødsstaf, og gjorde 
det muligt at straffe med til-
bagevirkende kraft for ger-
ninger, der ikke havde været 
strafbare under besættelsen, 
men som efter besættelses 
blev anset for strafbare dvs. 
forskellige former for samar-
bejde med Tyskland. I tiden 
efter 5. maj blev der tilbage-
holdt ca. 40.000 personer, og 
af disse blev omkring 13.500 
dømt og fik straffe rækkende 
fra bøder op til dødsdom. Der 
blev afsagt 78 dødsdomme, 
hvoraf 46 blev eksekveret – 
de resterende blev ændret til 
lange fængselsdomme. 

Stikkerlikvideringer
Modstandsbevægelsen blev 
ikke i nævneværdigt omfang 

stillet til regnskab for de stik-
kerlikvideringer den havde 
foretaget, og politikerne, der 
havde gennemført samarbe-
jdspolitikken, blev undersøgt 
af en kommission, bestående 
af politikere. Denne politik-
erkommission kom i 1953 til 
den konklusion, at politikerne 
ikke havde gjort noget forkert.

Danskerne var tilfreds
med samarbejdspolitikkerne
Ser man folketingsvalget den 
30. oktober 1945 som en 
indikation på, hvorledes be-
folkningen var tilfreds med 
partiernes arbejde under 
besættelsen, er det slående, 
at de to partier, der havde 
modsat sig samarbejdspoli-
tikken (Kommunisterne og 
Dansk samling) kun fik 15,6% 
af stemmerne. Det kan, og 
blev, tolket som en legitimer-
ing af samarbejdspolitikken. 
Politikerne fra de gamle par-
tier havde været i stand til at 
sælge samarbejdspolitikken 
som en form for modstand-
spolitik, og dermed en civil 
form for modstandskamp. 
Det virker unægtelig som en 
meget dårlig undskyldning 
for en pragmatisk politik, hvis 
formål det havde været, at 
bringe landet så lempeligt 

Danmark efter 1945
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igennem krigen som muligt 
(uden at deltage i kampen 
mod nazistisk aggression). 
Danmark havde haft en meget 
tålelig krig og var ikke blevet 
smadret af store slag eller en 
brutal besættelse. Da retsop-
gøret var lagt på skinner, dre-
jede det sig om normalisering, 
og for regeringerne i sidste 
del af 1940’erne 
og begyndels-
en af 1950’- 
erne var hov-
edudfordrin-
gen at få styr 
på den dårlige 
økonomi, der 
ramte  hele  
Vesteuropa. 
Derfor blev 
M a r -
s h a l l - h j æ l - 
pen fra USA 
til Vesteuropa 
m o d t a g e t 
med åbne ar- 
me, og den 
blev brugt til 
bl.a. at mo- 
d e r n i s e r e 
landbrug og industri.

Verden under ændring 
Udenrigspolitikken var ander-
ledes dramatisk. Allerede før 
afslutningen af krigen var den 
uhellige alliance mellem den 
diktatoriske Sovjetunion og de 
demokratiske stater Frankrig, 
Storbritannien og USA begy-
ndt at sprække. Folkeforbun-
det blev afløst af De Forenede 
Nationer i oktober 1945, men 
det kunne ikke forhindre, at 
der aftegnede sig en konflikt 
mellem de to blokke (Dan-
mark var medlem af FN fra 
begyndelsen). I marts 1946 
satte den da forhenværen-
de premierminister Winston 
Churchill ord på situationen, 
da han i en tale sagde: ’Fra 
Stettin i det baltiske til Trieste 
i det adriatiske område har et 
jerntæppe sænket sig gen-
nem kontinentet. Bag denne 
linje ligger hovedstæderne i 
alle Central- og Østeuropas 
gamle stater.’ Sovjetunionen 
havde ikke indført demokrati 
i Østeuropa, men kommu-

nistisk diktatur, og Vesten 
følte sig truet. Et resultat var 
oprettelsen af Den Nordat-
lantiske Traktat Organisation 
(NATO), der garanterede sine 
medlemmer, at hvis én af 
dem blev angrebet, ville det 
blive set som et angreb på 
dem alle. Danmark var med-
grundlægger. Forud var gået 

forhandlinger mellem 

D a n m a r k , 
Norge og Sverige om at 
oprette et nordisk forsvars-
forbund. Men da Sverige ikke 
ville acceptere en form for 
tilknytning til USA, besluttede 
Norge, fulgt af Danmark, at 
tilslutte sig NATO. Dermed 
var Danmarks sikkerhed-
spolitiske kurs lagt fast for de 
næste 40 år. 
Det andet store projekt, det, 
der i dag er Den Europæiske 
Union, holdt Danmark sig på 
behørig afstand fra. Da en 
lang række organisationer 
og regeringsrepræsentanter 
mødtes i Haag i 1948 under 
ledelse af Winston Church-
ill, gik de nordeuropæiske 
repræsentanter stærkt imod 
noget, der kunne minde om 
en europæisk føderation. 
Men man kunne dog enes 
om at arbejde videre mod 
en europæisk mennesker-
ettighedskonvention og det, 
der blev til Europarådet i 
1949. Endelig var Danmark 
medinitiativtager til Nord-
isk Råd, der blev grundlagt 

i 1952. Dermed var den ud-
enrigspolitiske kurs lagt for 
de næste årtier med fokus 
på NATO, FN, og det nord-
iske, såvel som forsøg på at 
fremme frihandel via Organi-
sation for European Economic 
Co-operation (OEEC), der var 
en del af Marshall-hjælpen, 
og senere udvikledes til 
OECD (Organisationen for 

Økonomisk Samarbejde 
og Udvikling). Småstaten 
Danmark have foretrukket 
at fortsætte sin neutrali- 
tetspolitik, men det var ikke 
en reel mulighed. 
Den umiddelbare efterkrig-
stid blev afløst af en periode 
med dårlig økonomi (ration-
eringsmærker blev brugt 
frem til 1952, nybyggeriet 
skred langsomt fremad pga. 
mangel på byggematerialer 
osv). I Danmark fortonede 
skyggerne af krigen, af samar-
bejdspolitikken og Kaj Munk 
sig i takt med at økonomien 
fik det bedre i slutningen af 
1950’erne. Men den Kolde 
Krig, med de skarpt optrukne 
linjer mellem ’Øst’ og ’Vest’ 
medførte usikkerhed i be-
folkningen: For eksempel det 
sovjetrussiske kup i Prag 1948 
og Berlin Krisen i 1948-1949 
viste, at Sovjetunionen var 
en aggressiv stat, der kunne 
finde på at angribe Vesten. 

Nato blev etableret i 1945. 
Danmark tilsluttede sig som 
ét af de første lande.



Salme nr. 634

af Kaj Munk
i Den Danske Salmebog

Du ved det nok, mit hjerte,

du ved, at Gud er stor;

men stor er og hans fjende,

så tit du det erfór.

Velan! så får du kæmpe

og tro trods fald og brud, 

at stor er vel Guds fjende,

men større er dog Gud.

Kaj Munk 1938.
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Kaj Munks eftermæle
Af Per Stig Møller

Ved befrielsen vendte Kjeld 
Abel hjem fra Sverige, og 
allerede den 6. maj stod 
hans kronik om besættel- 
sen i Politiken. I den kom-
mer han ind på tyskernes 
ugerninger og fortsætter: 
”Kaj Munk slængte de i en 

grøft, men de kunne ikke 
lade ham forsvinde i en 
tavs grav. Han rejste sig og 
red i spidsen for de dødes 
bataljon mod det mål, de 
havde ofret livet, for at vi 
andre kunde leve i en frem-
tid uden at skulle slå øjnene 
skamfuldt ned, hver gang vi 
ser os i et spejl”.

Den sommer kom der talrige 
bøger om Kaj Munk, heri-
blandt Hakon Holms digt 
”Kaj Munks sidste Prædiken”. 
Bogen gik i over 20.000 ek-
semplarer og sammenligner 
til slut Kaj Munk med Jesus 
i Gethsemane Have. Munks 
førsteudgaver gik til skyhø-
je priser, bemærkede Mar-
tin A. Hansen, der ligesom 
Johannes V. Jensen mente, 
at Munk var en af vore aller-
største digtere.
Men som sommeren gik på 
hæld, gik også Kaj Munks 
ry samme vej. Der skulle jo 
være folketingsvalg i okto-
ber, og Dansk Samling skulle 
ikke høste stemmer på na-
tional-ikonet, der i 1943 
havde anbefalet at stemme 
på det. Da Martin Andersen 

FAKTABOKS
Tidstavle
1898  Kaj Harald Leininger Petersen bliver født i
 Maribo. Søn af garvermester Carl Emanuel
 Petersen og Mathilde, f. Christensen.
1899 Faderen dør
1903 Moderen dør. Kaj er syg, ”skranter”, man regner
 med, at han vil dø i løbet af kort tid. Den 20.
 november bliver Kaj optaget i familien Peter og
 Marie Munk, der har et lille husmandshjem i
 Opager. Kirkegang hos den indremissionske
 præst Pastor Bachevold, møder i missionshuset
 i Brandstrup og i hjemmene.
1929 Kaj Munk gifter sig med Lise Jørgensen,
 gårdmandsdatter fra Vedersø.
1924-44 Sognepræst i Vedersø.
 Fra 1924-26 også i Stadil.
1944 Kaj Munk bliver myrdet af Gestapo natten til den
 5. januar. Det sker i Hørbylunde Plantage, nær
 Silkeborg. Begravelsen finder sted lørdag
 den 8. januar.

Kaj Munks Præstegård i dag – og den lange vej dertil
Af Lisbeth og
Per Lunde Lauridsen 

Kaj Munks Præstegård 
slog i 2010 dørene op for 
gæster. Vejen dertil havde 
været lang. Efter besæt-
telsen havde statsminister 
Vilhelm Buhl udtalt, at Ve-
dersø Præstegård skulle 
være et værdigt og varigt 
minde om Kaj Munk. Som 
Per Stig Møller i sin artikel 
her i avisen gennemgår, 
gjorde de politiske vinde, 
at villigheden til dette lod 
vente på sig. Familien Munk 
fik lov at benytte præsteg-
ården, skønt de var flyttet 
til Hellerup i 1944. Da intet 
skete, flyttede Kaj Munks 
enke Lise Munk tilbage til 
præstegården i begyndel- 
sen af 1970’erne og boede 
dér indtil sin død i 1998. 
Familien forventede nu, 
at Staten ville opfylde sit 
løfte. Men præstegården 
gik i stedet mod sit forfald. 
Kirkeminister [1998-2000] 
Margrethe Vestager, R, satte 
en undersøgelse i gang, om 
hvorvidt Staten var forpligtet 
på det, statsminister Buhl lo-
vede i 1945. Konklusionen 
var: Det er Staten ikke. 
Kirkeministeriet kunne væl- 
ge at opsætte en messing-

plade med information om 
Kaj Munk. Kirkeminister 
[2005-2007] Bertel Haard-
er, V, satte den faldefærdi-
ge præstegård til salg. En 
gruppe mennesker i det 
gamle Ringkøbing Amt 
oprettede en fond med det 
specifikke ønske, at få over-
draget præstegården, for at 
bevare den som et Munk-
minde. Den måtte ikke ikke 
falde i private hænder. Det 
lykkedes. Istandsættelsen 
gik i gang ved hjælp af flere 
fonde. I 2010 blev Ring-
købing-Skjern Museum 
spurgt om de ville drifte ste-
det og give rammerne ind-
hold. Det var også året, hvor 

skødet overgik til Staten 
igen, nemlig til Kulturmin-
isteriet. Præstegården kom 
også på finansloven. 

Kaj Munks
Præstegård i dag
I dag fremstår Kaj Munks 
Præstegård ikke blot som 
mindestuer, men som et 
formidlingscenter om Kaj 
Munks liv og virke. Temaer 
om Kaj Munk som drama-
tiker, naturmenneske og 
præst m.v. tages op. Munks 
virkningshistorie helt frem 
til i dag formidles i rundvis-
ninger og arrangementer. 
Kaj Munks liv bliver gennem 
præstegården et nøglehul, vi 

kan se gennem, for at sætte 
vore egne valg og værdi-
er i perspektiv. Den dag i 
dag udfordrer og pirrer Kaj 
Munk os stadig i Kaj Munks 
Præstegård i Vedersø.

Højskolessangbogen nr. 262
af Kaj Munk
”Den blå anemone”

Hvad var det dog, der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit søblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted dér i fjor.
 
På Lolland jeg den hented,
et kærtegn fra min fødeø.
Så gik jeg her og vented
og tænkte: »Den må dø;
den savner jo sit skovkvarter,
sin lune luft, sit fede ler;
i denne fjendske zone
forgår min anemone;
jeg ser den aldrig mer«.
 
Nu står den der og nikker
så sejersæl i Jyllands grus
ukuelig og sikker
trods ensomhed og gus,
som om alverdens modgang her
har givet den et større værd,
en lille amazone
og dog min anemone
som søens bølge skær.
 
Hvad var det dog, der skete?
Mit hjerte koldt og hårdt som kvarts
det smelter ved at se det
den første dag i marts.
Jeg tænkte: »Evigt skiltes ad
min sjæl og glæden«. da jeg sad
i vint’rens grumme done.
Nu gør min anemone
mig atter fri og glad.

For denne rene farve
den er mig som en vårens dåb,
den la’r mig nyfødt arve
en evighed af håb.
Så bøjer jeg mig da mod jord
og stryger ømt dit silkeflor,
en flig af nådens trone.
Du lille anemone,
hvor er vor skaber stor!  

Kaj Munk, 1943

Nexø holdt en tale om de 
digtere, der have sat livet 
til, nævnte han ikke Munk. 
Da ”Niels Ebbesen” blev op-
ført på Det Kongelige Teat-
er, skrev Otto Gelsted, at 
skuespillet var nazistisk, og 
Hal Koch fremdrog Ollerup-
talen som bevis for, at Munk 
ved krigens begyndelse 
havde accepteret besættels-
en og hyldet Hitler. Dette 
misbrug af talen undsagde 
Børge Outze dog i Informa-
tion, men myten bed sig fast 
og gentoges f.eks. af den 
tidligere Munk-beundrer, 
Socialdemokratens teater-

anmelder Svend Erichsen.
Herefter tav Munks beun-
drere. Heretica-folkene, som 
havde hørt til blandt dem, 
kom ikke hans eftermæle 
til undsætning. 1950`ernes 
kulturradikale kunne ikke ud- 
stå denne præst, og 1970`er-
nes marxister kunne kun 
fordømme denne højreor-
ienterede forfatter. Først 
da disse to dominerende 
retninger ebbede ud op 
mod årtusindeskiftet, kunne 
Kaj Munks virke og værker 
igen blive set på med friske, 
uhildede øjne.

Tegneren Pihls udkast til
et Kaj Munk-frimærke.

Læs mere om hvad der sker i Kaj Munks Præste-gård på:
www.levendehistorie.dk eller book en
rundvisning på
www.levendelæring.dk



Bliv medlem af Kaj 
Munk Selskabet!
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https://www.kajmunk.aau.dk/
Kaj Munk Forskningscentret har lanceret en fyldig hjemme-
side, hvor der tilbydes introduktion til Kaj Munks liv og værker 
samt hjælp og støtte til studier vedrørende de mange for-
skellige aspekter af Kaj Munks liv og forfatterskab. Desuden 
kan man her finde en række henvisninger til bøger og artikler 
om temaer med relation til Kaj Munks liv og værker. Desuden 
tilbydes der en del video-ressourcer (foredrag og oplæs-
ninger). Endelig kan man finde oplysninger om indholdet i 
Kaj Munk samlingen og informationer om Aalborg Universi-
tets Biblioteks registrering af de forskellige dokumenter
i samlingen. 

Udover de forskellige ressourcer rummer hjemmesiden 
oplysninger om Kaj Munk forskningscentrets historie og
organisering samt informationer om Munk-relaterede
begivenheder.  

Det er planen at udbygge hjemmesiden yderligere med for-
slag til undervisningsforløb vedrørende Kaj Munks liv og virke 
- beregnet på forskellige klassetrin og uddannelser.

http://www.munkiana.dk
Fra centrets hjemmeside kan man linke til hjemmesiden for 
tidsskriftet Munkiana (se linket ovenfor), som udgives af Kaj 
Munk Selskabet i samarbejde med Kaj Munk Forskningscen-
tret. Munkiana udkommer to gange årligt. Tidsskriftet 

optager både forskningsartikler og mere 
populære artikler. Abonnement på tids-
skriftet kan tegnes for 200 kr. årligt.

På hjemmesiden kan man frit downloade 
tidligere numre af tidsskriftet (dog ikke
de allerseneste) i pdf-format.

https://www.
studieudgaven.
kajmunk.aau.dk/
Fra centrets hjemme-
side kan man ligeledes 
linke til hjemmesiden for 
den såkaldte Kaj Munk 
Studieudgave (se linket 
ovenfor). Centret har 
digitaliseret Kaj Munks 
samlede dramatiske værk-
er, samtlige tilgængelige 
prædikener samt væsen-
tlige dele af Kaj Munks 
poesi- og prosaværker. 
Det betyder, at det i 
Studieudgaven er muligt 
at finde alle 69 dramaer af 
Kaj Munk og alle kendte 
prædikener (næsten 300). 
Dramaerne er forsynet med 
omfattende kommentarer 
og indledninger. Efter-
hånden vil også de øvrige 
værker blive præsenteret 
på denne måde. Ambi-
tionen med Studieudgaven 
er at udgive hele Kaj 
Munks forfatterskab med 
kommentarer og indled-
ninger. Alle værker skal 
frit kunne downloades i 
pdf-format, ligesom hele 
Studieudgaven på sigt skal 
udkomme som traditionelt 
bogværk. 
Websitet indeholder også 
et avanceret søgeprogram, 
som giver gode mulighed-
er for at studere Kaj Munks 
ideer på tværs af forfatter-
skabet.

KUPON
Medlemsskab af KMS

Navn:_____________________________________________

Adresse:__________________________________________

Postnr.: __________   By:_____________________________

Telefon:___________________________________________

Mail:______________________________________________

Afleveres i Kaj Munks Præstegård i Vedersø
i receptionen.

Af Christian Grund Sørensen

Ikke færdig med Kaj Munk? 
Inspireret af nogle af hans 
tanker?
Kaj Munk Selskabet er et 
landsdækkende netværk af 
mennesker, som har inter-
esse for Kaj Munk.
Nogle gange om året af-
holder vi seminarer og an-
dre arrangementer enten 
i Kaj Munks Præstegård i 
Vedersø eller andre steder i 
landet. 
Kaj Munk Selskabet er i en 
fornyelsesproces og vi for-
venter et tage initiativ til flere 
lokale arrangementer i den 
kommende tid. 
Kaj Munk Selskabet udgiver 
2 x årligt tidsskriftet Munki-
ana. Det indeholder kort-
ere og længere artikler om 
alle aspekter af Kaj Munk. 
Munkiana udgives i samar-
bejde med Kaj Munk Forsk-
ningscentret.

Se mere og tilmeld på 
Munkiana.dk
Medlemskab: 200 kr. årligt. 
1. år kun 50 kr. Munkiana frit 
tilsendt + digitalt. 
Ungdomsmedlemsskab: 
Under 30 = 30 kr. Munkiana 
kun digitalt.

NB: I Kaj Munks Præstegård 
i Vedersø kan du aflevere 
din tilmelding i receptionen. 
Du skal blot angive navn og 
adresse og indbetale 50 kr. 
Velkommen!

Af Christian Grund Sørensen

Med støtte over Finansloven 
erhvervede Aalborg Univer-
sitet i 2005 Munk-familiens 
store samling af Kaj Munks 
efterladte skrifter og åbnede 
samme år Kaj Munk Forsk-
ningscentret, som har fun-
geret siden. Centret har til 
opgave dels at registrere og 
tilgængeliggøre Kaj Munk-
arkivet og dels at udforske 
Kaj Munks ideer. 
Munk-samlingen er i de for- 
løbne år blevet registreret 
i samarbejde med Aalborg 
Universitetsbibliotek og gjort 

tilgængelig for Munk-for-
skningen og andre in-
teresserede. Desuden er 
størstedelen af Kaj Munks 
forfatterskab blevet digital-
iseret som søgbare tekster 
på internettet. Dette arbejde 
fortsætter med henblik på at 
fuldstændiggøre præsenta-
tionen af Munks værker. 
Ydermere arbejder cen-
trets medarbejdere på at 
diskutere og kommentere 
Munks værker samt på at 

tilrettelægge og afprøve 
undervisningsmaterialer om 
Kaj Munks liv og værker. I 
den forbindelse bliver der 
udgivet bøger og artikler, 
ligesom der afholdes sem-
inarer mm. om Munks liv 
og værker og om relatere-
de temaer. Kaj Munk Forsk-
ningscentret samarbejder 
med Kaj Munks Præstegård i 
Vedersø samt med Kaj Munk 
Selskabet bl.a. om udgivels-
en af tidsskriftet Munkiana.

Kaj Munks sidste timer

Kaj Munk forskningscentret

Et af de trækors, der blev rejst 
hvor liget af Kaj Munk blev 
fundet.

Skolelever i Vester Hassing 
skole i Nordjylland afprøver 
undervisningsmateriale om 
Kaj Munk, som Kaj Munk For-
skningscentret har udarbej-
det.

Pistol, der blev brugt ved 
drabet på Kaj Munk.

Af Jens Kristian Lings

Mange har gisnet om, 
hvordan afhentningen af Kaj 
Munk, kørslen med ham og 
henrettelsen fandt sted. Der 
er talt om mishandling og 
giftsprøjte undervejs til Hør-
bylunde, men ifølge obdu-
ktionserklæringen, var der 
ingen tegn på tortur.
Tilsyneladende har ingen 
undret sig over, at morderne 
brugte i alt fem timer til at 
køre fra Vedersø til Aarhus, 
og at mordet fandt sted i 
nordsiden af vejen, eftersom 
morderne kom kørende fra 
vest.  
Det er en kendsgerning, 
at morderne undervejs fra 
København og til Vedersø 
ringede i alt tre gange til 
Milner (der var chef på Dag-
marhus) for at slippe for at 
gennemføre mordet. Sidste 
opringning var fra Ring-
købing, og da gav Milner 
slutordre til at gennemføre 
mordet samme aften, hvis 
de ønskede at beholde 
deres eget liv.

Min teori
Min teori er, at morderne 
havde viden om, at gener-
al von Hanneken, Werner 
Best og Pancke netop havde 
været til møde hos Hitler i Ul-
veskansen (30.12.1943) og 
der fået ordre til fremover at 
slå hårdt ned på opsætsige 
danskere og begå terror. 
General von Hanneken, der 
kort forinden havde fået 
hovedkvarter på Silkeborg 
Bad, var en pligtopfyldende 
soldat, hvis opgave var at 
forsvare Vestkysten. 
Som en sidste udvej for 
at slippe for at myrde Kaj 
Munk har morderne da 

fået den ide, at de kunne 
hjælpe von Hanneken med 
at efterkomme Hitlers or-
dre ved at tilbyde ham Kaj 
Munk. Morderne aflægger 
ham derfor besøg på Silke-
borg Bad, hvor von Han-
neken utvivlsomt har skældt 
ud og givet dem ordre til 
omgående at forsvinde. Han 
har intet villet have med 
mordsager at gøre. 
Besøget resulterede da i, 
at von Hanneken nu også 
havde en klemme på mor-
derne. Derfor var der nu kun 
ét at gøre. 
Da de kommer tilbage til 
Hovedvej 15, drejer de mod 
vest i stedet for at køre mod 
Aarhus, fordi de huskede, 
der var tæt skov på Hør-
bylunde Bakke, og fordi 
de ikke vidste, om de ville 
møde mere skov på vej mod 
Aarhus, som var deres en-
demål.  
Som en slags dokumenta-
tion for min teori om besøget 
på Silkeborg Bad er, at en 
kvinde, Alma Jensen, der var 
en slags husholder for von 
Hanneken, netop den aften 
var ude ved en bil, hvori der 
sad tre personer på bagsæ-
det og én på førersædet, og 
en stod vagt. Hun spurgte 
vagten om herren i bagsæ-
dets midte var død? Hvor-
til vagten, Carstensen, der 
kunne tale dansk og som 
også stod vagt ved bilen i 
Vedersø, svarede: ”Ikke end-
nu!”.
Fordi Kaj Munk vidste, at 
døden var nær, havde han 
utvivlsomt allerede taget af-

sked med livet og var gledet 
ind i en sløvhedstilstand.
Da rygtet om mordet da-
gen efter nåede ud til von 
Hanneken, blev han ifølge 
efterladte familie-papirer 
rasende over, at det havde 
fundet sted så tæt på hans 
opholdssted. 
- Nu tror folk, at vi har gjort 
det! råbte han.
Ønsker man en langt mere 
udførlig gennemgang af 
hele forløbet, kan man læse 
min artikel i Munkiana 43 
side 6-13.


