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således som det er beskrevet på Forskningsministeriets web-site. Artikler, der er optaget i 
Munkiana på denne måde, bliver specielt markeret som forskningsartikler. 
Professor emeritus Mogens Pahuus, Aalborg Universitet, har redaktionsansvaret for forsk-
ningsartiklerne i Munikana – herunder for ledelsen af review-processen.
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Bliv medlem af Kaj Munk Selskabet
Årskontingentet for medlemskab af Kaj Munk Selskabet er 175 kr. (hvilket også dækker 
abonnement på Munkiana). Biblioteker og organisationer kan tegne abonnement på
Munkiana for 175 kr.

Indbetaling kan ske:
    * på indbetalingskort type 73, nr. 89402859 (også i netbank).
    * via netbank til Lån & Spar Bank reg. nr. 0400, konto nr. 4011 7927 88.
    * fra udlandet til Lån & Spar Bank via IBAN-nr.: DK04 0400 4011 7927 88
 (BIC-kode: LOSADKKK).

Husk at skrive navn og adresse i meddelelse til modtager.

Ekstranumre af bladet Munkiana (fra og med nr. 37) kan bestilles ved henvendelse til 
kassereren (se side 2). Pris pr. eksemplar er 25 kr. Mindste ordre tre stk.

Kaj Munk Selskabet har CVR-nr. 30862392.

Forsiden: Plakaten, som Kaj Munk tegnede med farvekridt i anledning af tidligere 
konseilspræsident (1905-8) I.C. Christensens (1856-1930) besøg på Regensen til en såkaldt 
“Slåbrokaften” lørdag 21. oktober 1922. I.C. Christensen havde da netop som tidligere bebudet 
taget sin afsked som kirkeminister i ministeriet Niels Neergaard, da han ønskede at stoppe i 
politik. Næsten et motto for disse aftener på Regensen var, som det står på plakaten: “Slåbrok og 
Pibe – Teske og Kop”. I Svend Aage Nielsens artikel side 7 - 17 Kaj Munk og Regsensen kan der 
læses meget mere om denne spændende og afgørende periode i Kaj Munks liv. (KMF-nr. 84 12 01)

Efterlysning
Vi efterlyser: 

Gymnasie- , HF- og folkeskolelærere, der: 
• vil afprøve “Kaj Munk - Studieudgave på Web”,

www.kajmunk.aau.dk,
i en undervisningssammenhæng 

og/eller 
• vil afprøve et eller flere undervisningsforløb,

som ligger grydeklart.
For yderligere oplysninger kontakt: 
cand.pæd., ph.d. Knud Erik Andersen, 

Aalborg Universitet 
•  tlf. 61 51 47 19  •  e-mail: knea@hum.aau.dk

NB: Skoler/undervisere, der ønsker at deltage, tilbydes et gratis 
foredrag om digterpræsten og rebellen Kaj Munk – velegnet til en 
fællestime.
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Af Knud Erik Andersen,
cand.pæd., ph.d.

Kaj Munk Forskningscentrets efterårs- 
og vinteraktivitet er bl.a. knyttet til en 
afprøvning af Kaj Munk-websitet Kaj 
Munk – Studieudgave på Web, www.
kajmunk.aau.dk, som nu skal vise sin 
brugbarhed på gymnasier, handels-
gymnasier, HF-kurser, højskoler, grund-
skoler – og hos alle os, der er medlem af 
Kaj Munk Selskabet.

Afprøvningen er godt i gang. I løbet 
af 2015 – og 2016 er det hensigten at 

minimum 12 klasser/hold skal afprøve 
“den elektroniske Munk”, ligesom 
enkeltpersoner skal komme med 
deres kommentarer. Videre skal de 10 
undervisningsforslag, der ligger frit 
tilgængelige på hjemmesiden udsættes 
for kritik efter praksisafprøvning.

Resultaterne er begyndt at rulle ind: Fra 
syd til nord og fra øst til vest. 

Kommentarerne fra lærere og stude-
rende er entydigt positive, men også – 
heldigvis – med forslag til forbedringer.
 

Kaj Munk – Studieudgave på Web afprøves
– kom og vær med –

på www.kajmunk.aau.dk
Eksempel på et skærmbillede fra Kaj Munk – Studieudgave på Web



6

•	At “Søgefunktionen er meget 
kvalificeret ”.

•	At “Materialet er rigtig flot”.

•	At “Kaj Munk ikke indgår i 
ministeriets vejledning til os 
gymnasielærere – hovedområde 
dansk, 2. G.” “Desværre”.

•	At “Der mangler eksempler på, at 
Kaj Munk som kulturpersonlighed/
oprørspersonlighed eller lignende 
kan kobles til nutidige peronligheder/
litteratur”.

•	At “KMF opfordres til at binde 
fortidens litteratur (KM) sammen 
med nutidige eksempler. Jo mere, jo 
bedre”.

•	At “Det er for vanskeligt at finde 
frem til sitet”.

•	At “Teksterne også kunne grupperes 
temavis til skolebrug”.

•	At “Der savnes illustrationer, som vi 
lærere kan trække på”.

•	At “Noterne er meget kvalificerede 
og på et højt niveau, måske for højt.”

Rækken af kommentarer er interessant. 
Fra bl.a. Historiecenter Jelling, som har 
set på undervisningsforslagene, hedder 
det: “Ift. Historie ville det være relevant 
med uddrag af kronikker o.a., der kan 
bruges til kilder til KM’s fascination af 
‘den store personlighed’, skiftet i hans 
holdning til jøder i lyset af nazisternes 
forfølgelse, hans betydning som symbol 
i modstandskampen osv.” Så: Der er 
noget at følge op på!

Der er brug for yderligere kommentarer 
og afprøvningssteder, så kender du 
en underviser, der kan og vil afprøve 
sitet må du meget gerne kontakte mig. 
Så tager jeg kontakt til underviseren, 
tilbyder besøg i klassen etc. På forhånd 
tak.

Knud Erik Andersen

•	 tlf. 61 51 47 19

•	 e-mail: knea@hum.aau.dk

Nogle eksempler på, hvad der oplyses

Søgning på “Gud 
konge fædreland” 
i Kaj Munk – 
Studieudgave på 
Web. Den indbyggede 
nærhedssøgning, 
dvs. søgeordene 
(her markeret med 
rødt) findes‘tæt’  
på hinanden i 
teksten, giver bl.a. 
dette resultat i en 
prædikentekst fra 
Valdemarsdag 1941,
KMF P150641-01.
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Kaj Munk blev student i 1917 fra Ny-
købing F. Katedralskole. Han fort-
satte til København for at blive stud.
theol. Først uden fast bopæl, men “en 
ulykkelig kærlighedshistorie” fik ham 
til at leje sig ind i Larslejstræde nr. 1, 3. 

sal hos frk. Anna Pedersen. Her fik han 
en værtinde, som blev ham en ven og en 
“Studentermor.” 1 

I april 1921 flyttede Kaj Munk ind 
på Regensen. Til forældrene skriver 
han den 14. april, at han “lejede en 
Trækkevogn, den kostede kun 1 Kr., 
og det var saa alt, hvad den Flytning 
kostede mig.”2 Det må være en rekord – 
som tidens billigste flytning.

Tiden på Regensen 
Vennen fra gymnasietiden Povel Høy 
Blicher Winther og hans studentermor, 
frk. Anna Pedersen hjalp ham. Hun er 
grædefærdig, fordi hun skal af med 
mig, skriver han, men hun hjalp ham 
med vask og ophæng af gardiner. Om 
den første tid skriver han: “Da der 
var gaaet et halvt Aars Tid … kendte 
jeg 3-4 Regensfæller. En af dem fik 
lokket mig med op i Salen … under 
Generalforsamlingen indfandt sig en 
gammel Regensianer … [han] tilranede 
sig Dirigentklokken … “Hvem vil I 
have som Bladmand … Dér staar en 
(… mig). Hvem stemmer for eller imod 
ham? Ingen. … Saa erklærer jeg ham 
for valgt …” Jeg tumlede forfærdet ned 
til mit værelse på 3. gang, 3x1”3

Som bladmand fra den 15. marts 1922 
fik han ansvaret for at holde styr på 
Regensens aviser og blade. I Forslags- 
og Ankeprotokol for Regensens 
Bladforening4 ses blandt hyppige ind-

1 KAJ MUNK Digter og præst. ET MINDE-
ALBUM,  Niels Nøjgaard, 1945, side 32.

2 Aldrig spørge om det nytter, 1958, side 63.
3 Foråret så sagte kommer,1942, side 291.
4 Fra kopi af Forslags- og Ankeprotokol for 

Regensens Bladforening, lånt af Hanne Munk, 
der har den fra Herluf Aagaards søn Hans Juel 
Aagaard.

 Kaj Munk og Regensen
Af Svend Aage Nielsen, Vedersø Klit. 
Forfatter, Ex-klokker på Regensen.

Indledning
Det følgende er en fortsættelse af 
mit foredrag til en Slåbrokaften på 
Regensen den 10. september 2015, som 
havde titlen “Kaj Munk fra Regensen 
til Vedersø.” Det blev holdt uden 
manuskript, hvorefter der viste sig 
interesse for at få emnet belyst på skrift.

Forsiden til festskriftet udgivet i anledning af 
Klokkerinstitutionens 150-års jubilæum 11. sep-
tember 2015. Korsstingsmotivet af Regensen, ca. 
60.000 sting, er syet af artiklens forfatter Svend 
Aage Nielsen på Rigshospitalet  i 1964 efter ben-
brud – på Regensen. Han var Regensens Klokker 
1963 og blev cand.theol. derfra 1966.

(Foto: Svend Aage Nielsen)
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læg: Da én klager over at have fundet 
Nationaltidende på et WC, svarer han: 
“Skal vi ikke lade Bladene blive på 
mere passende steder for fremtiden? 
Altsaa hold op! Vær menneskelig! Den 
19. maj 1922.” Et andet indlæg lyder: 
“Det er Regensen uværdigt ikke at 
holde en udenlandsk Avis.” Her er han 
flyttet til 1. gang, 1x1 2. juni 1922. Der 
opstår også en heftig debat om, hvorvidt 
Regensen skal holde det erotiske blad 
La Vie Parisienne, hvor Kaj Munk gør 
sig til moralens vogter. Han siger nej 
til det, men han beskyldes for en både 
indremissionsk og inkvisitorisk holdning.

5. september 1922 skriver Munk: 
“Som bladmand konstitueres (Herluf) 
Aagaard. 1x1”. Det var på dagen, 
hvor han uden modkandidat blev kåret 
som Klokker. Derved blev han den, 
der det næste halve år skulle være 
regensianernes leder. –  “Jeg Regensens 
eneste virkelige konstituerede Klokker,” 
skriver han udateret kort tid derefter. 
Det skyldes, at et bidrag, han ønskede 
af regensianere til at klare udgifterne 
til slåbrokaftenerne – foredragsaftener, 
hvortil de kunne komme i slåbrok – 
ikke blev stemt igennem, hvorefter 
han nedlagde sit hverv. Det skete 
midt i oktober, da han var i gang med 
at genoplive slåbrokaftenerne, og 
havde en aftale med Hans Excellence 
I.C. Christensen, – 1900-årets første 
to årtiers største politiker, der lige 
forinden i august 1922 var gået af 
som kirkeminister – om at få ham til 
slåbrokaften den 21. oktober 1922. 
Derfor måtte “en ny extraordinær 
generalforsamling tvangskonstituere 
ham i hans eget embede.”6 

Kaj Munk var da flyttet til 4. gang, 4x7. 
Fra aftenen gemte han I.C.’s cigarstump  
af hengivenhed for parlamentarismens 
førstemand. Den er siden endt på 
Kaj Munk Forskningscentret ved 
Aalborg Universitet. Hans bevaring 
af dette “relikvie” fra I.C. er omtalt 
af Poul Duedahl.7 Aftenen med I.C. 
fik et godt forløb, hvor denne fortalte 
om sit liv. Dog refererer Munk om 
myndighedernes verdslige leder af 
Regensen, regensprovst Knud Fabricius, 
at han have brugt vendingen: “Jeg 
tror Hr. Christensen har en Ræv bag 

6 REGENSIANA, 1946, side 39.
7 Se bogen J.C. Christensen. ET POLITISK 

MENNESKE, 2006, side 422.

I Bladmandprotokollen på Regensen findes 
følgende tegning, hvor det erotiske blad

La Vie Parisienne ‘studeres’.
(Foto: Svend Aage Nielsen)

I Ordets Dyst og Dåd af Niels Nøjgaard 
refereres om Paris og bladet og Kaj 
Munks stempling af byen og bladet 
som “Dekadencebyens sjofleste Køns-
æggerier.”5 Det må vel have krævet 
ham et nøje studium af bladet og af dets 
alternativer at fælde den dom?
5 Ordets Dyst og Dåd, 1946, side 95.
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øret.” Det var en velkendt påstand om 
gæsten. Da provsten også gjorde I.C. 
opmærksom på, at provsteboligen på 5. 
gang “havde to Udgange, hm hm, lige 
som Ræven, blev det I.C. for morsomt, 
og han svarede med et Grynt,” beretter 
Munk.8

 
I Munks beretning om sit klokkerat 
fulgte efter I.C.-aftenen “et knebelgodt 
Rusgilde, hvorpaa den konstituerede 
Klokker frejdigt meddelte i Protokollen, 
at han atter overtog sit embede – 
værsaagod, hva’beha’r? – og mødtes 
med hvinende Protestraab…”9

Denne handling har siden fået mange 
vurderinger hæftet på sig. Per Stig 
Møller nævner i sin bog Munk, at den 
både er i Kierkegaards ånd, idet den 
gør Munk uafhængig af vælgerne. Men 
siden skrives i samme bog om den som 
en “napoleonsk” måde at blive “et riges 
hersker” på.10

 
Senest har den senere regensprovst Erik 
Skyum-Nielsen skrevet, at Kaj Munk 
derved præsterede det tvivlsomme 
“at genudnævne sig selv og dermed 
tilsidesætte Regensens demokrati… Vi 
kan roligt fastslå, at hans i realiteten 
antidemokratiske vitalisme får lov at 
brænde rent igennem i hans hyldest til 
Regensen.”11

Det har Kaj Munk selv givet grund til 
at mene i Himmel og Jord, i artiklen 
“Ved “En Idealist” anden gang. Ti 
år efter,” skrevet i 1938, hvor han i 
8 Som note 3, side 304.
9 Som note 6, side 40.

10 Per Stig Møller MUNK, 2000, side 86-87.
11 Festskrift. Klokkerinstitutionens 

150-årsjubilæum, Regensen, 11. September 
2015, side 17-18.

barnligt overmod daterer sin “Tro paa 
Diktatoren,” og på “at Demokratiet var 
en forbryderisk Styreform,” til da han 
var 9 år.12

 
Livet igennem så han dog mere på, hvad 
en styreform var af gavn end af navn. 
“Munk var for saa vidt Demokrat…” 
skriver Niels Nøjgaard i sin store 
biografi, fordi han ville have alle med 
i regenslivet, hvorfor han opsøgte de 
såkaldte “hulebeboere” for at få dem 
med. Han gik også ind for at gå af som 
klokker, da hans halve år som sådan 
var omme, så det er vel lidt meget at 
tillægge den nævnte enkelthandling – 
undtagelsen – så stor betydning. Tillige 
var han “konstitueret” klokker, så det 
var vel kun dette tilnavn, han fratog sig 
selv – som et regensielt vovestykke? 
Han meddelte det på egne vegne, mens 
Skyum-Nielsen dækker sin omtale af 
denne handling ind under et “Vi…” 
Desuden hævder Skyum-Nielsen i sit 
indlæg – i strid med sine ord om Kaj 
Munk – denne “lovmæssighed, nemlig 
at klokkerembedet altid modner sine 
bærere i forrygende fart.”13

 
Kaj Munk vovede også som Klokker 
– uden andres viden – at indbyde 
kong Christian X til at komme ind på 
Regensen. Indbydelsen er udateret i 
REGENSIANA.14

12 Himmel og Jord, 1938, side 225.
13 Som note 11. Se også Anker Gemzøes 

artikel i NORDICA Bind 29, 2012, side 
271-319: “Viljen til operation: Munks første 
diktatordrama – original og bearbejdelse” 
om diktatur-dramaet fra før eller efter 1920: 
Willi Kuhn i Donland / En Operation, som 
bearbejdet og med titlen Operationen er trykt 
i MED SOL OG MEGEN GLÆDE, 1942, side 
88-118. Munks eneste diktator-stykke, hvor 
diktatoren ikke lider nederlag.

14 REGENSIANA, 1946, side 33-34.
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Den passer til ugen fra 10. – 16. 
december 1922 og er siden blevet 
således belyst af Regensprovst Knud 
Fabricius ved klokkerembedets 75 års 
dag i 1940: “En dag blev jeg ringet op af 
en meget højtstående embedsmand, der 
fortalte mig, at Kaj Munk havde indbudt 
en endnu højerestående personlighed 
til at komme ind på Regensen til en 
slåbrokaften. Embedsmanden spurg-
te mig til råds i sin knibe. Da jeg 
vidste, at vi skulle have den ære at se 
vedkommende herinde få måneder 
senere til Regensjubilæet (300 året for 
Regensen den 1. 7. 1923) bestyrkedes 
jeg i min opfattelse af, at to så store 
mænd var for meget til én aften… Altså 
Majestæten og “stormogulen” (Munks 
betegnelse af sig selv som klokker) hver 
for sig.”15

Til Munks brev til kongen med familie 
har han digtet til i sine Erindringer, at 
hvis kongen har besøg af sin bror, kong 
Haakon i Norge “skulde Kong Christian 
værsaagod tage sin Bror med… for 
mit eget personlige Vedkommende 
syntes jeg ogsaa, det kunne være ret saa 
dekorativt at sidde der med Fezzen paa 
Hovedet mellem de to Konger.”16

Lejlighederne for Christian X som Re-
gensens gæst var hidtil “altid officielle.” 
Kaj Munk mente, at det vel “kunde 
more Deres Majestæt at se Regensen 
til Hverdags.” Han sluttede med det 
håb “ikke at have været for dristig… 
Deres Majestæts allerunderdanigste 
Kaj Munk.”17 For ikke at blive til grin, 
handlede han alene.

15 Regensianersamfundets Medlemsblad, 1979, 
side 22-24.

16 Som note 3, side 305.
17 Som note 14.

Til regensprovst Knud Fabricius’ sent 
fremførte tale om det, vil jeg mene, det 
have klædt ham, om han i telefonen 
havde spurgt: “Hvordan ser kongen 
på det?” Tillige: “Det vil jeg tage en 
samtale med Klokkeren om, så vil De 
høre fra mig.” Så kunne han have fået 
Kaj Munks forklaring på, hvorfor han 
var gået enegang og overvejet Kaj 
Munks pointe med et uofficielt besøg 
af kongen; men enevældigt så han blot 
frem til kongens næste officielle besøg 
på Regensen, og således forpurrede 
han indbydelsen fra Kaj Munk direkte 
til kongen. Kaj Munk afslutter sine 
“Erindringer” om forløbet med af 
skrive: “Jeg holder meget af Professor 
Fabricius… mange glade Minder; men 
den Historie tilgiver jeg ham ikke før 
engang paa den anden Side Skærsilden. 
Hvis han da saa kommer samme sted 
som jeg.”18 Dog føjer han til, at Christian 
X ønskede at opleve en slåbrokaften, 
som fandt sted efter Munks regenstid, 
hvor modtagelsen blev så uværdig for 
Regensprovsten, at “Kongen stod ene i 
porten og ringede på hos portneren.”
  
Meget bedre gik det, da Klokker Selan-
der kunne berette om kong Frederik IX’s 
besøg i februar 1957: “Kongen modtog 
min invitation med megen glæde. Festen 
for ham var arrangeret som slåbrokaften 
med punchesold…”

Kaj Munk var tidligt og hele livet 
igennem meget hengiven over for 
kongedømmet. I det sent fundne 
ungdomsdrama Fædrelandet i fare 
skriver han varmt om “den elskede 
kongeslægt, der i Danmark vil bygge 

18 Som note 3, side 306. Tillige: 
Regensianersamfundets Medlemsblad, 1979.
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og bo…”19 Denne hengivenhed præger 
hele hans regenstid, ja hele hans liv.

Blandt papirerne fra regenstiden, der nu 
er på Kaj Munk Forskningscentret, er 
der et langt rimet digt, hvor han knytter 
kongerækken til sine regenskammerater 
og sig selv:

Når Munk Regensen til Skovtur vil 
samle,

da ligner han værdelig Gorm den 
Gamle.20

I samme arkiv findes en “Regenssang” 
som han indleder med det kendte tema:

Man hører stundom denne Dom
fra ældre mavesvage:
»Hvad er det for en Ungdom, som
vi haver nu om Dage? … «

I dens fjerde vers slutter den: 

Vi holder med Extremerne
mod middelmaadigt Væv.

Og i dens sjette og sidste vers sætter han 
trumf på til slut i sangen:

og vi kan kysse Pigerne
saa godt som nogen før.21

I den og flere andre retninger var 
Kaj Munks fantasi ofte grænse-
overskridende. Som nye indslag fik 
han gennemført skovture og udflugter 
i sin klokkertid. Han var livet igennem 
19 Se Svend Aage Nielsen: Kaj Munk: Jeg beder 

virkelig meget undskylde…, 2014, 3. kapitel.
20 KMF-nr. 88 14 03. Hele digtet Regensen er 

Danmark i Sandhed og Aand er gengivet i 
dette Munkiana side 18-19.

21 KMF-nr. 88 14 01. REGENSIANA, 1946, side 
22-24.

meget åbenhjertig om sin optagethed 
af piger. I Erindringerne fortæller han 
på 26 sider om tiden på Regensen, og 
at han har drøftet med kammerater om 
kyssets rette brug. Han fortæller også 
om en erfaring, han gør sig, som han 
sætter ord på i et digt, som slutter:

Kysser du ikke den Pige, der vil,
så kysser hun flux en anden.”22

 
Allerede i sin skoletid i Maribo fortæller 
han om: “Hvilken fryd det var at kysse 
en pige…”23

Nævnte bog har to kapitler, der handler 
om oplevelser med Kaj Munk på 
Regensen. Et af hans regenskammerat 
Axel Carstens og et af hans stud.theol.- 
kammerat Karl Lindquist, der blev 
sognepræst i Sakskøbing. Axel Carstens 
husker, at de måtte overtale Kaj Munk 
til at fjerne de værste replikker fra 
et af hans regensskuespil, fordi de 
mente, at “provstinden vil besvime i tre 
afdelinger”24 over dem. Karl Lindquist 
taler med Munk om bøn, om den kun 
når til loftet? om en fri vilje? Munk 
fremfører digtet:
 

Så sælsomme kår blev os givet, 
mens græsset vorder til hø, 
at trætte til døden af livet
ængstes vi dog for at dø.”25

 
Foruden det, som er samlet i 
REGENSIANA har Kaj Munk forinden 
samlet andre af sine skriftlige indslag 
i regenstiden i skriftet RUB og STUB. 
Udgivet allerede i 1923. Heri finder vi 
22 Som note 3, side 303.
23 Livet gad jeg ønske jer… Ved Svend Aage 

Nielsen, side 15.
24 Som note 23, side 26-29.
25 Som note 23, side 30-36.
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et digt om Linnea, en 19-årig svensk 
pige, som boede hos Regensprovsten og 
som satte fantasien i sving hos en række 
regensianere.

Selv Kaj Munk får et vers med om 
Linnea, skrevet af en Peder Bækgaard:

Og Munk han har skimted den 
skønneste Læg, 

han glemmer på Gassen sit blødkogte 
Æg. 

Hans Æg og hans Aand er vel 
redebon – men:

at Kødet er skrøbeligt føler vor Ven!26

 
Efter sin regenstid udviklede Munk 
sit forhold til erotikken. Den ofte 
oversete digtsamling Tempelvers fra 
1939 (illustreret med tegninger af 
Ebbe Sadolin) indledes med digtet 
Grundlovsændring, hvorfra de første 
strofer lyder:

Der digtes alt for lidt om Elskov her 
i Landet.

Og endnu mindre leves den.
Vi trænger til en ny Lov.
Den skulde begynde saadan:
§ 1, Litra A, Stykke 1.
Elskoven er hellig.
Ja, for det er jo glemt efterhaanden.

og senere understreges, hvordan  denne 
‘skov’ skal bestyres – og af hvem:

Rygtedes det, der var en Ungbirk 
etsteds,

saa –
ja, jeg har kendt Medicinere,
der stiftede en Klub,

26  RUB og STUB, side 45-46. 
Regensianersamfundets medlemsblad, 1984, 
side 6.

kaldet »Skalpejægerne«.
Hvornaar kommer mon Hitler?27

Kaj Munk digter meget om Christian IV, 
der som bygherre indviede Regensen 
ved grundstensnedlæggelsen i 1623 
med en mindetavle på væggen over 
imod Rundetårn, der forkynder:

Til den almægtige og uovervindelige 
Gud opretholderen tillige med 
frelsens enbårne giver Jesus Christus, 
vor Herre, helligede Christian IV, 
Danmarks og Nordens mægtigste 
konge, dette fromhedens kollegium 
for at den gode sande religion 
lykkeligere og mere frugtbringende 
kan udbredes over disse Nordens 
riger…28

I Søren Daugbjergs meget informerende 
bog Kaj Munk og Tyskland – Teater og 
politik nævnes træk og forbindelser til 
Munks tid på Regensen. Herunder, at 
han bliver forelsket i en pige på sin rejse 
til Tyskland i regensårene. Selvom han 
kun har set hende for sig i Tyskland, 
bliver han antændt af forelskelse i 
hende, og skønt hun aldrig kommer til 
Danmark, giver Kaj Munk hende rollen 
ved sit navn “Milly Erdmann” i skitsen 
til skuespillet S’mænd et Offer, trykt i 
RUB og STUB.

Det opføres ved “Regensens rusgilde 
den 4. november 1922,” hvor Kaj Munk 
spiller stud.med. Kunow, og Niels 
Nøjgaard spiller stud.theol. Blang, mens 
Milly Erdmann spilles af en Ortrud Røs 
Petersen. I stykket giver Blang dette 
svar på: “Hvad er umoralitet? At andre 

27 Tempelvers, 1939, side 9-10.
28  Kilde: Mindetavlens tekst, oversat fra latin til 

dansk.
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får mere sjov ud af livet end En selv.” 
(side 10; KMF 133-134). Stykkets klok-
ker Hertel er i krise og i tvivl om, hvor-
vidt hans forelskelse i Milly bliver gen-
gældt? Han vil blæse på læger, præster, 
jurister for der er “ikke een iblandt jer, der 
evner at skaffe den friskeste, “reneste”, 
sødeste Pige fri for den hæslige 
Menstruation…” (side 12; KMF 178). 
Igen et udtryk for, hvor inderligt Kaj 
Munk var optaget af kvindens liv – set 
fra hendes side. Udgangen på stykket 
bliver, at Kunow ofrer sin kærlighed til 
Milly, så klokker Hertels livskrise kan 
få en lykkelig fortsættelse med Milly, og 
Nøjgaard finder det værd at iagttage, at 
skønt Kunow er kristendommens hårde 
kritiker, som Munk i sine ungdomsår, 
kender han fra den, at den kræver det at 
ofre sig, deraf titlen S’mænd et Offer.29

 
I sin bog Kaj Munk og Lolland, 
Mennesker Munk Mødte fortæller Søren 
Daugbjerg om, at Kaj Munk gennem 
kontakt med sin tante Julie, der var 
ansat på “Københavns Translatørskole 
og Sproginstitut,” også får ansættelse 
der, og han får privatelever derfra i 
tiden fra 1. maj 1920 til begyndelsen 
af 1922. Herom oplyses det, at Kaj 
Munk har brugt betegnelsen “Hr. cand.
phil. Munk” om sig som underviser – et 
tegn på, at han kunne have et fleksibelt 
forhold til sandheden.30

Ja, så fleksibelt, at der også er en del 
af sine erindringer, som han selv har 
digtet. Betegnende for denne frihed er 
denne replik i skuespillet Kærlighed 
skrevet i 1926, hvor han i 4. akt lader 
29 Søren Daugbjerg: Kaj Munk og Tyskland, 

2008, side 13-30. Og RUB og STUB, side 
1-16.

30 Søren Daugbjerg: Kaj Munk og Lolland. 
Mennesker Munk Mødte, 2014, side 87.

præsten sige til den unge pige, Rebecca: 
“Man kan altid sige sandheden, når man 
ikke ved bedre.”31 

Hvorvidt Kaj Munk har nærstuderet 
tavlen om Christian IV’s oprettelse af 
Regensen, hvis tekst er på latin, står 
hen i det uvisse, men han kunne blive 
grebet af fromheden, som var en del af 
den opdragelse, som han havde fået af 
sin mor og sin plejemor. Således har 
han en hel side i bogen Med Sol og 
megen Glæde fra 1942, som han udgav 
sideløbende med sine erindringer, med 
denne korte tekst:

1923
Hvad er kristendom?

Ærbødighed for Kristus.
Regensen

10. 11. 1923 Kl. 8,48 Morgen.32

Denne optegnelse må ikke under-
vurderes, fordi det fra barndommen 
af var Jesus fra Nazareth, Kristus, Kaj 
Munk knyttede sig til i en barnlig tro, 
tillid og hengivenhed.

Foruden stiftelseserklæringen fik Chri-
stian IV sat sin bøn på Rundetårns 
side, der vender ind mod Regensen. 
Munk kalder den en smuk bøn, og han 
oversætter den således i sine erindringer: 
“Styr, o Jahve, Tro og Retfærdighed ind 
i Chr. d. 4des Hjerte.”33

  
I RUB og STUB fremhæver han dog 
andet hos Christian IV i et digt om ham, 
Kongevise, der ender:
31 Se Mindeudgavens bind KÆRLIGHED OG 

ANDRE SKUESPIL, side 102-3; KMF 565.
32 Kaj Munk: MED SOL OG MEGEN GLÆDE, 

1942, side 113. Denne sætning er lidt ændret 
med i skuespillet I Brændingen, KMF 587.

33 Som note 3, side 294.
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Kong Kristian du Fjære, 
Dig være da Ære
Berømmelse, Hyldest Lovprisning

og Tak.
Du gik (tit) over Grænsen

(og fik en Streg på altsaa) 
Undfanget (mindre tit) Regensen.
Du fik uægte Børn, - frem for alting: 

du drak.34

Mest husket i dag på Regensen er Munks 
sang: “Mit navn er kuns Jensen…” Den 
synges den dag i dag ved regensfesterne 
– og dens hyldest til regensianeren 
“kuns Jensen” er, at han “skød Piger…” 
og “han drak”35

Hvis nogen ikke kan kende den Kaj 
Munk, der to gange som sognepræst 
satte sin stilling ind på, at Veder-
sø Klit Badehotel ikke skulle have 
spiritusbevilling, er det forståeligt. Men 
ukendt kan det ikke være, at han kunne 
gå til yderligheder både som digter 
og som præst. Det gjorde han ofte på 
Regensen, hvorfra han også fortæller, 
at før punchesoldene gik han til den 
fromme yderlighed at ville “nævne 
Guds Navn for at indvie vor unge Glæde 
til ham og minde hinanden om, at Vinen 
hørte med til selve Kristendommens 
Sakramente.”36

Se også omtalen af hans kamp mod 
spiritus-bevillingen i bogen Vedersø 
Klits historie fra 2014.

Mere kunne inddrages, at Munk ofte fik 
34 RUB og STUB, side 55.
35 REGENSIANA, 1946, side 53-55. Se den 

tilhørende note, side 71, der oplyser, at den 
blev skrevet til rusgildet i efteråret 1923 og 
sunget ved punchesoldet den 3. november 
1923, hvor Munk var ex-klokker.  

36 Som note 3, side 296.

gode pakker fra sin plejemor, ja også 
besøg, og at han fik tid til at sige ja til at 
være prædikant i kirker nær sin hjemegn 
på Lolland i sin regenstid, ligesom hans 
prøveprædiken i Vedersø Kirke den 1. 
januar 1924 fandt sted, mens han endnu 
var stud. theol. Munks afskedsberetning 
i REGENSIANA og hans hyldest til 
Regensen i “Digte” i Mindeudgaven 
kan også nævnes.

For at få ro flyttede han til Buddinge i 
nogle måneder til eksamenslæsning i 
1923. Det blev en ensom og svær tid for 
ham, hvor han igen kom i nærkontakt 
med døden. Herom fortæller han, at 
han så tog ind i den katolske Jesu 
Hjerte Kirke i Stenosgade, som han 
ofte havde søgt og “jeg var igen den 
lille Purk ved min dødsmærkede Mors 
Side i Polakkernes Kirke i Maribo, og 
Madonna kom til mig i min unge Mors 
Skikkelse… og sagde: Godhed er Livets 
Nøgle.”37 Det er en vigtig del til en ret 
forståelse af Kaj Munk, at han fra barn af 
blev indlevet i både en indremissionsk, 
en katolsk og siden i en grundtvigsk 
kristendomsopfattelse.

Inspiration til at skrive: En Idealist.
I Buddinge repeterede han Frants Buhls 
Det jødiske Folks Historie. Heri ser han, 
at Buhl beklager, at Shakespeare ikke 
har fået øje på stoffet om Herodes den 
Store: “Det var som om en Pegefinger 
løftede sig ud af Bogens Parentes 
og strakte sig mod mig i et: Du er 
Manden.”38

 
Derefter begyndte han på En Idealist, 
og skrev de første 8 akter i Buddinge-
tiden. I den 8. akt, hvor Herodes har 
37 Som note 3, side 321.
38 Som note 3, side 322. 
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fået dødsdømt sin hustru Mariamme 
for utroskab, udbreder han sig om, 
at han vil skrive en bog om følgende: 
“Hvad sætter en Kvinde mest Pris på: 
Samleje med en uomskåren eller med 
en omskåren Mand?”39

I sin nævnte artikel om genopførelsen 
af En Idealist i 1938 nævner han til slut, 
at franskmændene spørger: Ou est la 
femme – hvor er kvinden i dramaet, 
og Kaj Munk svarer: “Men hun var 
der altsaa ogsaa. En stædig en, der 
fortjente at piskes som Mariamme og 
vaskes af som Cleopatra…” Herom 
skriver Nøjgaard i sin store biografi: 
“Fra Regensen havde han medbragt en 
ulykkelig Forelskelse. Han havde lært en 
ung Pige at kende, som han ikke kunne 
respektere for hendes Livsførelse,”40

Uvægerligt efterlades man med det 
spørgsmål: Minder En Idealist i dens 
første otte akter mere om et regensielt 
makværk end et genialt digterværk? Det 
har i sig stor forvirring om brugen af ordet 
“En Idealist” og misbrugen af det halve 
Kierkegaard-citat: “Hjertets renhed er 
at ville ét…”? Med hensyn til brugen af 
ordet “En idealist” bidrager Kaj Munk 
så sent som i sin prædikensamling: 
VED BABYLONS FLODER: DANSKE 
PRÆDIKENER, 1941 med denne sin 
forståelse: “Idealismen får ikke Tid til at 
spørge efter, om det er Ret, det, der sker, 
nej, det er den nok, at det er stort…”41

39 EN IDEALIST, 1938, side 91; KMF 1237.  Jfr. 
Kaj Munks dramatik i teaterhistorisk optik, 
2011, side 110, fodnote 14, der oplyser, at 
man i opførelsen i 1928 delvist og i 1938 helt 
fjernede disse ord fra Munks manuskript. De 
lige før henrettelsen nedgørende bemærkninger 
vakte også i Munks tid forargelse bl. a. hos 
Christian Reventlow i: Er Kaj Munk ,,Dansk 
Aandslivs Høvding“?, 1940.

40 Ordets Dyst og Dåd, 1946, side 111.
41 VED BABYLONS FLODER DANSKE 

Eksamensopgave om Underet
Foruden dette drama blev der også 
bygget mere op til det større drama 
i Kaj Munks regenstid. Det var, da 
han til eksamen kom op i “Underet.” 
Herom skriver han: “Underet havde jeg 
kredset om, fra jeg var 5 Aar gammel. 
Jeg mindedes Peder Emmiche, jeg 
mindedes… min Filosofiprofessor 
[Kroman] [der havde svaret en student:]
Hvad vil De med en Gud, der ikke 
gør Mirakler… Og jeg tænkte på de 
10.000 Gange, jeg havde bedt min Bøn. 
Forudsætningen for hver eneste Bøn 
var dog Miraklets Mulighed,” Herom 
er der meget at besinde sig på. Når han 
nævner sin kredsen om underet som 5 
år gammel, var det hans alder, da hans 
mor døde, og da var han vænnet til i sin 
aftenbøn at sige “godnat far” og blevet 
vænnet til tilføjelsen “godnat mor,” 
hvori er indbegrebet, at de levede videre 
i hans bevidsthed som levende i himlen. 
Om Peder Emmiche har han skrevet 
både i Jyllands-Posten den 9. 10. 1932, 
trykt i Aldrig spørge om det nytter og 
i sine Erindringer.42 I dem gør han 
opmærksom på, at han bad for sin ven, 
inden han var død, og han pointerer, 
at han bad “i Jesu navn,” hvilket viser, 
at Munk havde tilegnet sig Jesu ord i 
Johannesevangeliets kapitel 14, vers 14, 
og kernen i hans fortælling er troen på 
disse ord.

Ordene understøttes af Niels Nøjgaards 
omtale i Ordets Dyst og Daad om Munks 
opgave om Underet, side 119 og den 
tilhørende note 121, hvor det nævnes, 
at Munk “tog Stilling til alle filosofiske 

PRÆDIKENER, 1941, side 111; KMF 
P270741-01.

42 Aldrig spørge om det nytter, 1958, side 35. 
Desuden som note 3, side 323.
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Løsningforsøg… og da Ordet kom, var 
man klar over, at i Eksamensopgaven 
laa Roden til hele Dramaet.”43 Dette er 
dog upræcist, for roden lå i oplevelser 
og forkyndelser, han tilegnede sig i 
barndommen, hvor der i Indre Missions 
forkyndelse på ingen måde blev lagt op 
til at frakende underets Gud underets 
mulighed. Heri supplerer hans rejse-, 
regenskammerat og siden præstekollega 
Herluf Aagaard i sit bidrag i Bogen om 
Kaj Munk:  “Den … liberale Teologi …
lod … Munk kold og uberørt. Han …
var alle dage Underets mand – Underet, 
Guds Handling.”44

Her er Aagaards præcisering i de sidste 
to ord vigtig, Munk ville aldrig gøre 
Underet til en menneskelig bedrift, 
men altid til Guds svar på bøn. Til en 
fyldestgørende tolkning af Kajs Munk 
forhold til Underet kan der læses 
vægtige bidrag i Ebbe Neergaards Vildt 
afsted over Himmel og Jord, en Digter 
mellem to verdenskrige, 1946. Tillige 
i Anker Gemzøes artikel “Tvesyn og 
tøven i Ordet”.45

Da Marie Sand døde sammen med sit 
nyfødte barn i barselssengen i Vedersø 
den 26. oktober 1925, var det den dråbe, 
der fik bægeret til at løbe over, så det 
skete, at Kaj Munk tog Guds Ordet på 
ordet og skrev Ordet i det rum inden for 
døren i Vedersø præstegård, som han 
meget passende kaldte for Regensen.

Afrunding
Netop med relation til Ordet og Munks 
virke i Vedersø følgende citater fra 
bogen DER FALDT EN STJERNE: 
43 Ordets Dyst og Dåd, 1946, side 487.
44 Bogen om Kaj Munk. Skrevet af hans venner. 

1946, side 77.
45 I bogen Kaj Munks dramatik i teaterhistorisk 

optik. 2011, side 189-207.

Historier om Kaj Munk fra 1947, samlet 
af Kaj Berg Madsen.

Menighedsrådet i Vedersø kunne ikke 
få ansøgere til embedet, der havde 
været ledigt længe. En dag talte 
menighedsrådsformanden i Vedersø 
herom med I.C. Christensen,  “Venstres 
Høvding, der selv som Degn havde 
skabt Ry omkring Nabosognet Stadil”. 
Hertil “mente I.C., at han kunne skaffe 
Vedersø den rigtige præst… det blev 
Kaj Munk, som I.C. havde truffet 
på Regensen. Af Taknemmelighed 
overfor I.C. Christensen erklærede den 
nye Præst, at han en Dag skulde gøre 
Vedersø lige saa berømt som Stadil 
Sogn.”  Måske kan læseren skaffe flere 
kilder hertil, da den virker troværdig. 
Det er dybt usædvanligt, at stud.
theol.’er prøveprædiker, før de er cand.
theol.’er.46

Samme bog har også en gribende 
beretning: FØR ORDET om, at “et ungt 
og lykkeligt ægtepar ventede det tredje 
barn” på Hugvej i Vedersø, hvor Marie 
Sand og hendes ventede drengebarn 
døde i barselssengen. Det “gav stødet 
til” ORDET.47

Tillige har bogen en beretning om, 
hvordan Kaj Munk blev medlem af 
regensforeningen PIP, men blev afsat. 
Den slutter med at gengive Kaj Munks 
indledning til en tale til regensprovst 
Knud Fabricius: “Det skal siges, at jeg 
måske var en hård Klokker at være 
Provst under…”.48

46 DER FALDT EN STJERNE: Historier om Kaj 
Munk, samlet af Kaj Berg Madsen, Thorkild 
Becks Forlag, København 1947. side 16-17.

47 Som note 46, side 24.
48 Som note 46, side 54.
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“DU ÆNGSTELIGE, SVAGE MEN-
NESKE… du har lov til at bede til Gud,” 
gengiver hele Kaj Munks takketale lige 
efter, at han havde set opførelsen af 
ORDET i Norge i 1933.49

Den hengivenhed for kvinden, som 
Kaj Munk gav så mange udtryk for på 
Regensen, forblev i ham for livet. Da 
han i 1938 blev Studenterforeningens 
æreskunstner, udtalte han: “– I skal have 
en hjertelig tak. Der er kun et folkefærd, 
man sætter mere pris på end studenterne, 
det er, som I ved – studinerne.”50

Afslutning
Munk fik umådeligt meget med sig fra 
Regensen, og han udtrykte det fint både 
i 1923 og i 1938. Da han kom tilbage fra 
Buddinge til Regensen, skrev han, “jeg 
er blevet ligevægtigere og for så vidt 
også lykkeligere.”51

I artiklen i 1938 ved genopførelsen af 
En Idealist skrev han: “Regensen lærte 
mig altsaa at kende Mennesker, Livet. 
Frydefuldt.”52

49 Som note 46, side 59-60.
50 Som note 46, side 64-65.
51 Ordets Dyst og Daad, side 123.   
52 Himmel og Jord, 1938, side 225.

I sin Erindringer i 1942 skrev han 
“uafhængig var jeg i min Ungdoms 
lykkeligste Aar Regensens kaarede 
Klokker.”53 Men både da han gik af som 
klokker den 1. marts 1923, og da han 
endeligt forlod Regensen den 20. marts 
1924, gav hans udspil mange modspil.

Som Vesterhavets bølger oplevede 
han mange op- og nedture. Både i sin 
klokkertid i 1922, og da Regensens 300 
års jubilæum blev fejret i 1923 skrev 
han en kantate. Han modtog også – 
som en afsluttende og anerkendende 
hilsen fra sine regenskammerater – et 
tinbæger med den ærefulde indskrift: 
“Kaj Munk. Regensens Klokker 1922. 
Fra alle Regensianerne.” Forinden 
reagerede han på en annonce i Kristeligt 
Dagblad efter en sognepræst til Vedersø 
sogn, og som nævnt prøveprædikede 
han i Vedersø Kirke – stadigt boende 
på Regensen – den 1. januar 1924, den 
1. juni blev han indsat som sognepræst 
i Vedersø sogn. Herom fortæller han 
levende i sine Erindringer Foraaret saa 
sagte kommer fra 1942.54

53 Som note 3, side 316.
54 Foraaret saa sagte kommer er en af mange 

Kaj Munk tekster, der kan læses på websitet
Kaj Munk – Studieudgave på Web,

www.kajmunk.aau.dk

Kaj Munk: Jeg beder virkelig meget undskylde…
»Svend Aage Nielsens store bog om Kaj Munk finder den røde 
tråd i digterens liv«…»Svært er det at forestille sig, at hans 
dybe og detaljerede indsigt i digterens liv og virke overgås af 
nogen anden.«

Claus Grymer, Kristeligt Dagblad

Se de danske og en norsk anmeldelse på www.aauforlag.dk

Aalborg Universitetsforlag, 376 sider, 299 kr.
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Regensen er Danmark i Sandhed og Aand *

Af Kaj Munk

* I Svend Aage Nielsens artikel Kaj Munk og Regensen omtales side 11 et digt. Det gengives her i en 
indscanning af originalsiderne (3 sider). Til teksten følgende: Linje 2: “Aborten selve Bisp Absalon.”  
“Aborten” var øgenavnet på en regensianer, se REGENSIANA s. 20, v. 3 og s. 67 nederst, hvor pågældende 
person også kaldes “et utidigt Foster”. Linjerne 29-30: se REGENSIANA s. 21 v. 16-18, “…hans Vand var 
blaat..”, og s. 68 v. 17 hvor der står, at man forærede Käszner flødeskumskager tilsat metylenblåt med den 
virkning at hans urin blev farvet blå.”. Linje 54: “… Lørligste …”, formentlig ordet “løjerligste” forkortet 
af Munk for at holde takten i digtet. Ifølge Ordbog over det danske Sprog brugtes tidligere formen “løjlig”.
Hele teksten kan læses transskriberet på www.munkiana.dk/?vis=munkiana_57 (KMF-nr. 88 14 03.)
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Kan du løse opgaverne?

1. Den lette – med tre svarmuligheder: Hvad hed Kaj Munks kone? 
Kaj Munks kone, der var gårdmandsdatter, blev gift med Kaj Munk 
på hans fødselsdag den 13. januar 1929. Ægteparret lærte hinanden at 
kende i den lokale ungdomsforening, hvor Kaj Munk i 1927 var blevet 
formand. Da Hostrups kærlighedsdrama Soldaterløjer skulle opføres, 
blev Kaj Munk instruktør. Og her skete det… Bekendtskabet udviklede 
sig hurtigt og gav anledning til megen snak i sognet. Var Munk ikke 
vel gammel til den unge pige?  Var der ikke noget om, at han var blevet 
forlovet med en pige fra København?  – Ved ægteskabets indgåelse i 
Skarrild Kirke var parret henholdsvis 31 år og 19 år.

Hvad hed den unge brud?
a. Lise Jørgensen
b. Elise Jørgensen
c. Lise-Lotte Jørgensen
(Sæt X ud for det rigtige svar).

2. Den svære – med tre svarmuligheder: Hvad hed den mand, der 
lige som Kaj Munk boede i Larslejstræde i København i 1920, og 
hvis navn er knyttet til mordet på Kaj Munk? 
XX var tysker og boede i 1920 i Larslejstræde. Han var taget til 
København for at følge Niels Bohrs forelæsninger på universitetet og 
læse matematik og fysik på universitetet.  – Godt begavet var han og 
med indgående kendskab til nordisk litteratur og filosofi. Kaj Munks 
og XX’s veje krydsedes flere gange, men de mødte aldrig hinanden 
personligt. I 1943 var XX en af Hitlers mest betroede mænd i Danmark. 
På mange måder lignede Kaj Munk og XX hinanden og var så alligevel 
afgørende forskellige. Litterært var de begge optaget af forfattere som 
Henrik Ibsen og Søren Kierkegaard.  XX kom fra en familie, der havde 
mistet to mænd på “ærens mark”, hvilket prægede den unge mand for 
livet. Nu gjaldt det for ham om at medvirke til at genrejse Tyskland som 
den store og kulturelt rige nation, landet var. Og i den sammenhæng 
troede XX på den stærke mand og et Tyskland, der ville vokse sig 
stærkt og heroisk i tiden, der stod for.
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Hvad hed den mand?
a. Werner Best
b. Hans Pahl
c. Hans Wäsche
(Sæt X ud for det rigtige svar).

3. Den rigtig svære – med tre svarmuligheder: I én af Kaj Munks 
prædikener står der: “… Menneskene har mistet deres Gud, har 
vendt sig fra ham, har ikke villet vide af ham. Det er et ældgammelt 
Synspunkt. … Naar Menneskene svigter deres Gud, naar vi er utro 
mod vore Idealer, da giver vi os Raadenskaben i Vold. …”

I hvilken kirke skulle disse ord siges?
a. Vedersø Kirke
b. Helligåndskirken i København
c. Domkirken i Aalborg
(Sæt X ud for den rigtige kirke).

4. Hvem var ‘hetzerne’?
I Gunnar Larsens dagbog – omtalt i dette nummer af Munkiana 
– ses udtrykket ‘hetzere’. Spørgsmålet er, hvem der omfattes af 
dette begreb. Blandt nedenstående navne hører to ikke til i den 
gruppering.

Hvem er det?
a. Frederik Schyberg
b. Hal Koch
c. Arne Sørensen
d. Mogens V. Zeuthen
e. Kaj Munk
(Sæt X ud for de tre ‘hetzere’ – og udfordrer dig selv med at finde ud 
af, hvem de to øvrige er).

Svarene finder du på side 35 i dette Munkiana.  Men prøv først selv.
Brug evt. Kaj Munk -sitet, www.kajmunk.aau.dk, hvis du har brug for 
hjælp.
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Svar til Søren Daugbjerg

Af Ricardt Riis

Tak til Søren Daugbjerg for de meget 
interessante tekster, han har lagt frem i 
Munkiana nr. 56, og for de overvejelser, 
han har gjort sig i den anledning!

Jeg kan lige så godt med det samme 
indrømme, at det kan være lidt irriterende 
at få forelagt hidtil upåagtede tekster 
og af dem tvinges til at genoverveje de 
påstande, man hidtil er kommet med. 
Men jeg må i samme åndedrag sige, at 
der i dette tilfælde ikke gik ret lang tid, 
før det irriterede ved teksterne forsvandt 
og kun det interessante var tilbage. 

Lad os gå kronologisk til værks!
Først er der Peter Emmiche-

episoden. Vi har ikke noget samtidigt 
vidnesbyrd om, at Munk på den tid 
skulle have troet på muligheden af en 
dødeopvækkelse. Søren Daugbjerg har 
påvist, at Munk ikke, som han påstod 
i brevet til pastor Fibiger i Jyllands-
Posten den 9-10 32, var 11, men 13 år 
gammel ved Peter Emmiches død. 

Så er der Camilla Westeds død, ud-
syngning og begravelse henholdsvis 
den 8., 14. og 15. august 1917. Her 
flyder de samtidige kilder lidt rigeligere. 
Vi har et brev fra Munk til Wested, og ét 
fra Wested til Munk, og vi har Munks 
kalender fra den tid. Desuden har vi et 
langt, gudsanklagende digt, som Munk 
har skrevet som reaktion på Camilla 
Westeds død.

Så er der tiden omkring Ordets 
première. Den 3-9 32 skriver Wested til 
Munk, efter at han har læst Ordet. Han 
“mindes nok dine Ord i den Retning, da 
min Camilla var død”, men mener, at 
Ordet ligesom Over Ævne er over evne. 

Munk svarer den 7-9 32: Vi forudsætter 
ved enhver bøn miraklets mulighed. Så 
har vi Munks svar på Pastor Fibigers 
læserbrev den 9-10 32, hvor Munk 
hævder ud fra Peter Emmiche-episoden, 
at han længe har vidst sig udset til at 
skrive om underet. Ordet opføres i 
Maribo, december 32. Wested skriver 
til Munk den 15-12 32 efter at have set 
skuespillet: “Husker du min Forundring, 
da du betroede mig din Anger over ikke 
at have foretaget den Opvækkelse, 
som du den Dag i Dag tror paa som en 
Mulighed”. Munk svarer den 18-12 32, 
at han ikke husker denne ordveksling. 

Og lad os så tage Foraaret saa 
sagte kommer med. Her nævnes Peter 
Emmiche-episoden. Ligeledes omtales 
Munks anger over ikke at have prøvet at 
opvække Camilla Wested, dog ikke som 
noget, han nævnte overfor Wested, kun 
som tanker, han selv havde. 

Der er flere mærkelige ting i dette 
forløb. 

Der er Peter Emmiche-episoden. Her 
giver Søren Daugbjerg mig ret i, at den 
formentlig er fremfabuleret af Munk. 

Så er der kalenderens oplysning om, 
at Munk talte ved Camilla Westeds båre. 
Det nævner han ikke i erindringerne. Her 
er kun højskolelærer Buchs tale omtalt. 
Spørger vi om, hvad Munk sagde ved 
den lejlighed, vil det nok være et ikke 
helt ukvalificeret gæt at regne med, at 
han har fremført nogle af de samme 
tanker som i brevet af 9-8 32. Altså han 
har hævdet, at havde Jesus været til 
stede, ville han have handlet. Har de talt 
om hans tale bagefter? Sandsynligvis, 
jf. Westeds tale om “et ord i al 
fortrolighed”. Men hvis vi tænker os, 
at Munk ved den lejlighed har gentaget 
det, han skrev, at Jesus ville have givet 
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livet tilbage til Camilla, så har han nok 
også haft den tilføjelse med, han kom 
med i brevet, at “det magter mine Ord jo 
ikke”. Og se, her skal der blot indføjes 
et lille “desværre”, så nærmer vi os den 
tanke, at Munk bebrejdede sig selv, at 
han ikke havde tro til at foretage en 
opvækkelse. 

Men gjorde han det ved den lejlighed? 
Det mener jo altså Wested. Men 

han mener det først i 32, og han 
mener det ikke i september 32, men 
først i december 32. Hvad der også er 
mærkeligt.

Og Munk selv?
Ja, Daugbjerg mener, at der i det 

digt, Munk skrev på den tid, ligger 
tanker om en dødeopvækkelse. Det gør 
der også. Daugbjerg nævner selv stedet: 
Vers 3 med påstanden om, at Gud, der 
er livets ophav, må have kraft til at give 
livet tilbage. Men der ligger ikke i digtet 
nogen tanke om, at et menneske kan 
opvække døde, hvis det har en stærk 
nok tro. Kun giver tanken om Guds 
mulighed for at give livet tilbage Munk 
anledning til at rette en vældig anklage 
mod Gud. I vers 17 hedder det: “Du, 
der ingen Lykke under/ du, der piner, 
hvad du skabte/ du, hvis Attraa er at 
fylde/ Mennesker med Gru og Savn/ 
dig jeg spotter, dig jeg håner …” Og 
digtet slutter fra vers 21 til 23 med at 
pege på selvmordet som den eneste 
rette reaktion på denne pinelystne 
Guds handlinger. I vers 21 hedder det: 
“Du kan lade Livet vorde/ du kan lade 
Livet slukkes/ du kan ej bevare Livet/ 
hvis det strider mod min Lyst/ Jeg dig 
håner, spotter, trodser/ magtesløs i al din 
Almagt/ skal du se mig bore Dolken/ ind 
i mit forpinte Bryst”. 

Hvis Munk allerede da rettede anklagen 
for den dødeopvækkelse, der ikke 
fandt sted, mod sig selv, fordi han 
ikke havde tro til nogen opvækkelse, 
så forekommer det mig mærkeligt, at 
han kan skrive sådan. Her er det jo så 
tydeligt Gud, der er den skyldige, Gud, 
der anklages, Gud, der ikke gennemfører 
den dødeopvækkelse, som for ham, 
men jo ikke for os mennesker (ifølge 
Munks forestillinger på den tid?), er en 
mulighed. 

Forøvrigt har han i biografien omtalt 
denne tid som en tid, hvor sådanne tanker 
bemægtigede sig ham. Side 186: “Men 
var det ikke netop saadan, man kunde 
ramme ham, den forfærdelige, deroppe? 
Var Selvmordet ikke det eneste Middel? 
Over for den døde Krop var han endelig 
afmægtig; den kunde han ikke nedlægge 
sine forbandede Drifter i”.

Men har han alligevel ikke sagt no-
get om at fortryde, at han ikke forsøgte 
en dødeopvækkelse? Vel er der en 
stor modsigelse mellem at give Gud 
skylden og at give mennesker skylden, 
men Munk er jo en stor modsigelsernes 
mand, han har næsten samtidig med, 
at han skrev sit mægtige anklage-digt, 
skrevet et trøstebrev til Wested, hvor 
tilsyneladende alle de kristne trøsteord 
er intakte. Så kan han vel også på én 
gang rumme tanken om Gud som den 
skyldige, og tanken om menneskets 
manglende tro som årsagen til den 
udeblevne dødeopvækkelse? Er det 
ikke, det Wested, om end sent, får øje 
på i 32? 

Man kan, som før antydet, godt sige, 
at den tanke lå snublende nær allerede i 
1917-brevet til Wested. Her nævner han 
de sædvanlige trøstegrunde og kalder 
dem allesammen floskler. Nej, det, der 
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kan hjælpe Wested, er ikke ord, men 
handling, handling handling: “Og kun 
Handling: Denne: Tilbagegivelsen til 
Livet af hende, som du elskede, og jeg 
holdt [af]. Det magter mine Ord jo ikke 
– og derfor kan jeg intet sige, bare græde 
– græde og gruble – gruble og spørge. 
O, hvorfor er det dog 2000 Aar siden, 
at han levede, der mægtede at kalde de 
Døde tilbage til Livet, han, der ikke gav 
Ord men Handling til Trøst? Hvorfor er 
det dog hele 2000 Aar siden? Hvorfor?”
Og så kommer den efter min mening 
højst uheldige teologiske udenomssnak 
om Jesus, der handler idag, fordi 
han vil kalde til live den, hvis tro har 
frelst hende. Men der står ikke noget 
om, at det, der gør, at hans ord ikke 
magter nogen dødeopvækkelse, er hans 
manglende tro. Han kan kun græde og 
spørge, hvorfor Jesus ikke lever i dag.

Der er ikke noget at sige til, om 
man efter udsyngningen har diskuteret 
disse tanker om tilbagegivelse til livet. 
De er ret mærkelige, så mærkelige, at 
det er forståeligt, at de har bidt sig fast 
i Westeds sind, så han nævner dem i sit 
brev til Munk den 3-9 32, efter at han 
har læst Ordet. 

Men hvordan nævner han dem?
Det ses af de breve, Søren Daugbjerg 

har fremdraget. Wested skriver 3-9 32: 
“Bjørnson: Det sker ikke, fordi der ikke 
gøres Mirakler. Munk: Det sker ikke, 
fordi og kun fordi, der ikke tros paa 
Mirakler. Men kære, kære Kaj. Ja, jeg 
mindes jo nok dine Ord i den Retning, 
da min Camilla var død”. 

Disse ord er ikke så mærkelige. For 
Wested taler kun om “ord i den retning”, 
dvs., i retning af, at hvis man tror nok, 
er mirakler mulige også i vore dage. 
Hvis vi mener, hvad jeg gør, at Munk 

kun har udtalt sig, som i brevet fra 1917, 
så kan man i bemærkningen “men det 
magter mine Ord jo ikke” finde “ord i 
den retning”. Men muligvis ikke mere. 

Mærkeligt er det derimod, at det først 
er i brevet af 15-12 32, at han mindes, 
hvordan Munk betroede ham, at han 
angrede ikke at have foretaget en 
opvækkelse. 

Og endnu mere mærkeligt er det, at 
Munk i sit svarbrev siger, at han ikke 
husker at have sagt disse ord. 

Først det mærkelige ved Westeds ord 
i brevet af 15-12 32. Han skriver, citerer 
Daugbjerg: “Og saa, ja saa mindes 
jeg samtidig et Ord i al Fortrolighed 
sagt af en ung Student ved Camillas 
Død. Husker du min Forundring, da 
du betroede mig din Anger over ikke 
at have foretaget den Opvækkelse, 
som du den Dag i Dag tror paa som en 
Mulighed”. Hvorfor skriver han først 
det nu? Hvorfor skrev han det ikke 
allerede i brevet af 3-9 32? 

Lad mig pege på en mulig årsag 
hertil! Wested har nu i december læst 
Munks svar til pastor Fibiger, hvor han 
fortæller om Peter Emmiche-episoden, 
og derudfra drager han den konklusion, 
at når Munk allerede som 11-årig (Red. 
13-årig) anså en dødeopvækkelse som 
en mulighed, sådan virkelig for alvor, så 
anså han det nok også for en mulighed 
i 1917. Det vil sige: når Munk dengang 
sagde, at hans ord ikke magter noget 
sådant, så ser Wested nu, at man skal 
tænke det lille førnævnte ‘desværre’ med 
ind, så ordene bliver en selvbebrejdelse 
over ikke selv at turde binde an med en 
dødeopvækkelse. Hvad det måske slet 
ikke var fra Munks side. Der er på ingen 
måde tale om senilitet hos Wested, 



25

tværtimod er det tegn på en særdeles 
god hukommelse, at han tydeligt husker 
ordvekslingen, at han har kunnet grunde 
over den længe, og at han nu endelig i 
december 32 synes at få mening i den. 

Men det lille ‘desværre’ skulle måske 
slet ikke medtænkes, der var måske 
ikke tale om nogen selvbebrejdelse. 
Det tyder Munks svar på. Og det 
er det andet mærkelige ved denne 
brevveksling. For i sit brev af 18-12 32 
hævder Munk, at han ikke kan huske, 
at han har sagt de ord til Wested. Det 
er også bemærkelsesværdigt, at det, 
Wested siger i sine erindringer: at 
dette dødsfald skulle give stødet til 
Ordet, ikke er en tanke, Munk nævner 
i dette brev. Han siger: “men jeg ved, 
hvilken mægtig Andel du har i ORDET. 
Flere af Replikkerne er jo dine, f. Ex. 
at I.M. og Grundtvigianisme er to 
forskellige Religioner, ikke Retninger. 
Eller Mikkels usigeligt smukke Replik 
som Svar paa Trøsten om Sjælens 
Udødelighed: jamen jeg elskede jo 
ogsaa hendes Legeme”. Altså ikke 
noget om, at det var dette dødsfald, der 
gav anledning til, at han skrev Ordet. 
Som jeg før har nævnt, er der også bred 
enighed om, at det var Marie Sands død 
i barselsseng, der fik Munk til at skrive 
dette skuespil. 

Men er det da forkert, hvad Munk 
skriver i erindringerne: “Ved Peder Em-
miches Død følte jeg det, som om Gud 
havde skuffet mig. Ved Fru Westeds 
Begravelse skuffede jeg mig selv”? Ja, 
det er historisk forkert. Men hvis det 
er det historisk korrekte, man er ude 
efter, skal man ikke gå til Foraaret. 
Det er en spændende og fornøjelig bog, 
som Munk har fremfabuleret over det 

skelet, der hedder ‘hans eget liv’. Nej, 
undskyld, det er nok lidt overdrevet, 
men man kan vist alligevel godt sige, at 
hver gang Munk skal vælge mellem en 
god historie og det historisk korrekte, 
vælger han det første. Svend Aage 
Nielsen har med rette påvist det med 
hensyn til moderens ønske om at smitte 
den lille Kaj med sin tuberkulose: det er 
rent og skært opspind fra Munks side. 
Og den mulighed foreligger så absolut, 
at Munk benytter fortællingen om 
Camilla Westeds død til at genopfriske 
hele den tvivlsomme teologi, som Ordet 
har forledt ham til at antage. 

Men, vil man spørge: Foreligger den 
mulighed ikke også, at han faktisk 
havde de tanker, han giver udtryk for i 
Foraaret?

Jeg kan for mit vedkommende ikke sige 
andet, end at jeg efter at have læst og 
overvejet de kilder, Søren Daugbjerg 
har bragt frem, og overvejet og læst dem 
for anden og tredje gang finder det ret 
usandsynligt. Det begrunder jeg med, at 
Munk i brevet af 18-12 32 siger, at han 
ikke kan huske at have sagt de ord til 
Wested. Og som sagt: Wested var ikke 
senil, men fik pludselig, da han havde 
læst brevet til Fibiger og set Ordet, 
tingene til at falde i hak.

Dertil kommer digtet Ved Fru 
Westeds Død. Deri er der ikke skygge 
af forestillinger om en dødeopvækkelse 
som en mulighed for mennesker. 

Men denne skrækkelige fabulerings-
evne hos Munk! Hvor giver den os dog 
megen hovedpine! Men ærlig talt, er 
det ikke noget, vi gladelig tager med 
i købet, når den også har givet os så 
fantastiske skuespil som En Idealist og 
Fra Tidehvervet?
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En persuasiv model for 
digitalisering af kulturarven: 

Kaj Munks værker som 
eksempel

Af Peter Øhrstrøm, Aalborg Universitet

Ifølge R. Hewison (1987, p. 6) kan vor 
kulturarv forstås som det, den for-
rige generation har bevaret og givet 
videre til os, og som en signifikant eller 
toneangivende del af den nuværende 
generation ønsker at give videre til den 
næste generation (Lund 2004, p. 13). 
Dermed er der naturligvis allerede lagt 
op til kulturkamp eller i hvert fald til 
debat. For hvem skal have lov at være 
toneangivende i den forbindelse? Hvem 
skal bestemme, hvad der er værd at 
give videre til den næste generation? 
De, der får denne afgørende rolle, kan 
jo dermed bidrage væsentligt til at 
sætte den værdimæssige dagsorden 
for den kommende generation. Og det 
er naturligvis ikke acceptabelt, hvis 
retten til at afgøre spørgsmålet om 
kulturarv alene drejer sig om rå magt. 
Kravet i et oplyst, åbent og demokratisk 
samfund må naturligvis være, at der 
fremlægges gode og overbevisende 
argumenter for den stillingtagen til 
spørgsmålet om kulturarv, som der 
lægges op til. Disse argumenter må 
trække på faglige betragtninger hentet i 
æstetik, idehistorie, kulturteori etc. Og 
argumenterne må så begrunde, hvorfor 
kulturarven netop bør omfatte det, som 
der peges på – og ikke noget andet. Hvis 
det drejer sig om et forfatterskab eller 
dele heraf, må man argumentere for, 
at de pågældende værker kan give os 
nogle enestående æstetiske oplevelser, 
hjælpe os til at forstå virkeligheden 
bedre, eller give os pejlemærker, der 

kan støtte os i at agere meningsfuldt i 
tilværelsen. Naturligvis kan også disse 
formuleringer diskuteres. Niels D. Lund 
har udtrykt det på denne måde: 

Kampen om retten til at fortolke 
fortiden og vurdere, hvilket indhold 
en historiebevidsthed og en kulturel 
arv bør have, foregår hele tiden, alle 
steder og med mange involverede.
(Niels D. Lund 2004, p. 25)

Det betyder altså, at debatten om 
kulturarv foregår på to niveauer. Dels 
er der meta-diskussionen om, hvilke 
betingelser fx et værk bør opfylde 
for at blive regnet som en del af 
kulturarven, og dels er der den konkrete 
analyse af, om de konkrete værker 
mv. opfylder de krav og kriterier, som 
meta-diskussionen har resulteret i. 
Det er klart, at argumentationen på 
begge niveauer får ekstra vægt, hvis 
den ikke bare foregår på det teoretiske 
plan mellem professionelle formidlere, 
men også afprøves i praksis i relevante 
brugssammenhænge dvs. hvis værkerne 
afprøves i samarbejde med udvalgte 
målgrupper i befolkningen, og hvis 
den afprøvning faktisk viser, at de 
pågældende værker vurderes at opfylde 
de kriterier, som man går efter, dvs. 
hvis de fx skønnes at lede til æstetisk 
oplevelse, bedre virkelighedsforståelse, 
afgørende pejlemærker i tilværelsen 
eller i øvrigt at opfylde overordnede 
kulturarvsbetingelser, som der måtte 
herske nogenlunde konsensus om.

Hvis man f.eks. vil argumentere for, 
at Kaj Munks forfatterskab bør opfattes 
som en del af den danske kulturarv, 
vil det være afgørende, at man på 
overbevisende måde kan argumentere 
for, at dette forfatterskab (eller væsent-
lige dele af det) har æstetiske og 
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værdimæssige kvaliteter, som gør, 
at det bør gives videre til den næste 
generation. Som nævnt vil påvisningen 
af, at forfatterskabet har sådanne kvali-
teter stå ekstra stærkt, hvis den kan 
understøttes af konkrete afprøvninger 
i forskellige sammenhænge. Typisk vil 
en sådan afprøvning af værkerne foregå 
i en sædvanlig (klasse)undervisnings-
sammenhæng. Hvis man benytter sig 
af e-læring, vil man kunne udbygge 
afprøvningen med de ekstra muligheder, 
som en gennemtænkt digitalisering 
kan byde på i forbindelse med 
problembaseret læring. Mere herom i 
næste afsnit.

Pointen her er altså, at digitalisering 
ikke behøver at være begrænset til 
formidling af selve teksterne eller 
værkerne i digital form. Det er altså 
ikke bare et spørgsmål om at præsentere 
teks-terne på en skærm i stedet for på 
siderne i en bog. Vi skal i det følgende 
se på digitalisering af et forfatterskab 
i lyset af såkaldt persuasiv læring 
(Persuasive Learning), således som 
denne tilgang har været studeret i EU-
projektet, Europlot (se nærmere på
http://www.eplot.eu/).

Persuasiv digitalisering
Den teoretiske baggrund for de modeller, 
som Europlot-projektet udviklede, er den 
tilgang til brug af computeren, som B.J. 
Fogg har foreslået i sin banebrydende 
bog Persuasive Technology. Using 
Computers to Change What We Think 
and Do (2003). Det er bogens tese, at 
digital kommunikation i visse tilfælde 
kan virke persuasivt på brugerne. 
Derved forstås, at deres holdning og/
eller adfærd ændres som følge af brug 
af teknologien. Påstanden er naturligvis 
ikke, at enhver digital kommunikation 

har en sådan virkning, men derimod 
blot at der findes eksempler på digital 
kommunikation, der kan fungere sådan. 
Og dermed bliver det jo interessant at 
se på, hvad der skal til, hvis et system 
skal virke persuasivt på en given 
brugergruppe. Foggs bog har således 
ført til undersøgelser verdens over af it-
systemers persuasive potentiale. Mange 
har vist, at man kan opnå betydelige 
effekter hos brugerne. Men her er jo 
også et etisk problem, idet meget tyder 
på, at sådanne typer af påvirkning kan 
opnås uden, at brugerne er klar over, at 
de udsættes for en påvirkning. Det er 
imidlertid meget væsentligt for Fogg, 
at persuasionen sker med brugernes 
samtykke og uden brug af manipulation. 
Kravet må være, at brugerne går i gang 
med systemerne velvidende, at brugen 
af dem måske vil resultere i, at deres 
holdninger og/eller adfærd ændres.

Foggs centrale ideer i bogen kan beskri-
ves med henvisning til den såkaldt 
funktionelle triade, som beskriver tre 
måder, hvorpå computeren ifølge ham 
kan fungere persuasivt.

Det drejer sig om computeren an-
vendt som henholdsvis redskab, medie 
og social aktør, defineret som:

Redskab: Computeren giver brugeren 
traditionel adgang til værkerne som 
læser af en tekst eller som betragter af 
en film eller et billede.
Medie: Computeren giver brugeren 
traditionel adgang til på egen hånd 
at gennemføre avanceret udforskning 
dels af selve værkerne og dels af de 
entiteter og sammenhænge, som vær-
kerne relaterer til.
Social aktør: Computeren giver bru-
geren mulighed for at interagere med 
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systemet om stoffet og at danne rela-
tioner til andre, som også beskæftiger 
sig med værkerne.

Lad os se lidt nærmere på, hvordan man 
kunne tænke sig at gennemføre den 
persuasive digitalisering af Kaj Munks 
forfatterskab og af det stof om Munks 
liv og virke, som kan være nyttigt i 
forbindelse med studiet af værkerne.

Kaj Munk digitaliseringen som 
redskab

Det giver sig selv, at en digitalisering af 
Kaj Munks værker må omfatte traditionel 
adgang til værkerne dvs. tekster, film, 
lyd og billeder. Gennem den digitale 
kommunikation skal det være muligt at 
læse teksterne, se filmene etc. Det vil 
sige, at alt det, som var til rådighed forud 
for digitaliseringen, også skal være til 
rådighed som led i den digitaliserede 
version. I forlængelse heraf kan man 
også stille sekundærlitteratur og film 
om Kaj Munks liv og virke til rådighed, 
ligesom man vil kunne give adgang 
til forelæsninger og foredrag om det 
Munk’ske univers. 

Gennem et veltilrettelagt design vil 
det være muligt at arrangere materialet 
på en brugervenlig måde, som gør 
oplevelsen af tekster, film mv. behagelig 
og praktisk for brugeren. Herunder vil 
det være en væsentlig opgave at stille 
relevante noter og kommentarer til rå-
dighed for brugeren på en måde, som 
kan indrettes i forhold til den enkelte 
brugers informationsbehov.

Tekster og øvrige materialer skal 
være til rådighed i alle de formater, 
som brugerne efterspørger. Der er i 
den forbindelse ikke nogen grund til at 
undsige det traditionelle bogformat, som 
mange fortsat har stor glæde af. Det vil 

således være oplagt at gøre det muligt 
på basis af teksterne i det digitaliserede 
system at generere print-on-demand 
bøger og e-bøger.

Det er klart, at man med brug af 
denne vifte af redskabsmuligheder vil 
kunne bidrage til at gøre det attraktivt 
– i hvert fald i praktisk henseende – at 
beskæftige sig med Kaj Munks værker. 
Det er sandsynligt, at man på den måde 
kan vække interessen hos nogle brugere 
og styrke en allerede bestående Munk-
interesse hos andre.

Kaj Munk digitaliseringen som 
medie

Selv om meget taler for fortsat at bruge 
traditionelle bøger, er det også klart, at 
computeren byder på nogle muligheder, 
som bogen ikke i samme grad kan lægge 
op til. Det viser sig især, når man ser 
på digitaliseringens medieperspektiv. 
Pointen er her, at det bliver muligt for 
brugeren at interagere med systemet og 
på den måde gå på opdagelse i materialet 
på egne præmisser (til forskel fra det, 
som gælder i redskabsperspektivet, 
hvor det i meget høj grad er designeren, 
der har sat dagsordenen og lagt op 
til en stort set lineær tilegnelse af 
stoffet). Eksempelvis kan brugere 
udnytte avancerede søgefunktioner til at 
undersøge, om et givet udtryk i et drama 
af Munk også findes i hans prædikener. 
Adgangen til den form for hurtig og 
avanceret søgning i det samlede tekst-
korpus vil helt klart kunne give nye 
erkendelser og en dybere forståelse 
for kvaliteterne i Munks univers. Lige 
præcis et sådant forhold er påvist af 
Marc Auchet i hans diskussion af Munks 
drama, Sejren, hvori det sidst i stykket 
bl.a. hedder, at “alle Jordens Veje ender 
blindt”.  Auchet peger på, at Munk også 
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benytter udtrykket “Jordens Veje” i en 
prædiken, hvor det nærmere forklares, 
at “Jordens Veje”, står i modsætning 
til “Guds Vej”. På den måde sættes 
udtrykket i dramaet inde i en større 
sammenhæng i det Munk’ske univers (se 
Auchet 2013, p. 39-40). Det er klart, at 
sådanne opdagelser af brug af et udtryk 
forskellige steder i Munks forfatterskab 
ville kunne gøres traditionelt på basis 
af indgående kendskab til værkerne, 
men med de avancerede søgeværktøjer 
anvendt på Kaj Munk digitaliseringen 
vil den slags opdagelser også kunne 
gøres af helt nye Munk-studerende.

En anden mulighed for at gå på 
opdagelse i materialet hænger sammen 
med digitaliseringen af Kaj Munks 
breve. I mange tilfælde kan en passage i 
Munks forfatterskab yderligere belyses 
med et brev eller et dagbogsnotat. Både 
forskere og studerende kan givetvis 
have stor glæde af på den måde at gå 
op opdagelse i materialet – forudsat at 
breve, dagbogsnotater mv. også indgår i 
digitaliseringen.

Sidst men ikke mindst bør det 
fremhæves, at den fuldtud gennemførte 
digitalisering af Munks værker bør 
spille samme med materialerne og 
udstillingerne på Kaj Munks Præstegård 
i Vedersø. En oplagt mulighed i 
forbindelse med digitaliseringen vil 
være muligheden for at være virtuel 
museumsgæst dvs. se udstillingerne 
(eller væsentlige dele heraf) online. 
Det samme vil kunne stilles til rådighed 
i forbindelse med andre geografiske 
områder og lokaliteter, som havde 
betydning for Kaj Munks liv og virke. 
Der er ingen grund til at tro, at den slags 
virtuelle oplevelser vil kunne gøre det 
ud for eller kunne måle sig med selv at 
være til stede i Vedersø. Men i mangel af 

muligheden for egentlig tilstedeværelse 
og oplevelse vil det virtuelle naturligvis 
kunne understøtte Munk-studierne og 
måske endda virke som appetitvækker i 
forhold til et senere besøg på stedet.

Alt i alt er det oplagt, at udnyttelsen 
af Kaj Munk digitaliseringen som et 
medie, der giver brugeren gode mulig-
heder for at udforske materialet og hele 
det Munk’ske univers, i særlig grad vil 
være relevant i forhold til problembase-
ret læring, hvor det jo vil være afgørende 
at give den lærende gode muligheder for 
selv at søge svar på de spørgsmål, som 
indgår i vedkommendes projekt.

Kaj Munk digitaliseringen som
social aktør

Fogg betoner, at computeren også 
vil kunne virke som social aktør, idet 
den vil kunne opmuntre brugere til at 
forsætte og uddybe studierne fx ved 
i de rette øjeblikke at give forslag til, 
hvad brugeren i den givne situation ville 
kunne foretage sig yderligere.

Ligeledes vil computeren kunne 
understøtte opbygningen af brugerfæl-
lesskaber, hvor interesserede kan drøfte 
en fælles interesse i Kaj Munks liv og 
virke. Der er ingen tvivl om, at denne 
form for brug af sociale medier for 
mange vil kunne virke stimulerende i 
forhold til at fortsætte Munk-studierne.

En særlig form for udnyttelse af den 
sociale dimension ifm. Munk-studierne 
knytter sig til såkaldt geocaching, som 
er en moderne form for skattejagt, 
der indebærer, at brugerne på basis 
af informationer på nettet skal finde 
“skatten” (cachen). Pointen er, at 
mange af Kaj Munks værker knytter 
sig til bestemte lokaliteter. Ved brug 
af geocaching kan brugeren få lov at 
møde værket eller dets baggrund på 
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det sted, som værket er knyttet til. I 
mange tilfælde vil det givetvis tilføje 
en ekstra dimension og dybde til op-
levelsen af værket. I systemet knyttet 
til digitaliseringen skal geocaching-
brugerne så have mulighed for at dele 
deres oplevelser med hinanden. 

Kaj Munk digitaliseringen og 
kulturarven

I forhold digitaliseringen af Kaj Munks 
forfatterskab (inkl. hans liv og virke) sat 
op efter B.J. Fogg’s model kunne man 
på den beskrevne måde forestille sig en 
digital kommunikation, som kan føre til 
væsentlige og attraktive ændringerne i 
brugernes syn på æstetiske forhold, deres 
forståelse af og indsigt i virkeligheden 
og dens betydning eller deres opmærk-
somhed på vigtige pejlemærker for 
etisk handlen i tilværelsen. Hvis disse 
ønskede kvaliteter svarer til kriterierne 
for kulturarvens karakteristika, vil 
man altså med persuasiv digitalisering 
efter Fogg’s mål kunne afprøve, om 
Kaj Munks forfatterskab i den digitale 
udgave af brugerne skønnes at leve 
op til de krav, som vi vælger at knytte 
til kulturarven. Her er det dog vigtigt 
straks at pege på, at et positivt resultat af 
afprøvningen ikke nødvendigvis skyl-
des kvaliteterne i Munks forfatterskab.

Det kunne jo principielt være selve 
de persuasive teknikker, som fører til 
virkningen. Men omvendt må man sige, 
at hvis Munks værker end ikke i sam-
menhæng, hvor man kan trække på 
mulighederne i persuasiv digitalisering, 
kan føre til den ønskede virkning, så har 
værkerne ikke bestået denne prøve.

Digitalisering af et forfatterskab er 
således forstået altså ikke bare en proces, 
som med rimelighed kan iværksættes 
og gennemføres, når der er fuld 

enighed om forfatterskabets kvaliteter 
i forhold til de krav til kulturarven, 
som man er nået frem til. Persuasiv 
digitalisering af et forfatterskab kan 
ligeledes være relevant i forhold til 
afprøvningen af de forskellige værkers 
kvaliteter i en undervisnings- eller 
formidlingskontekst. Ydermere vil denne 
tilgang kunne understøtte meta-debatten 
om, hvad der skal til, for at et værk evt. 
et forfatterskab med rimelighed kan 
betragtes som en del af kulturarven.

Det er klart, at et ambitiøst digi-
taliseringsprojekt som det beskrevne 
kun bliver gennemført, fordi det 
fra udviklernes side drives af den 
opfattelse, at forfatterskabet har af-
gørende kvaliteter. Det må så at 
sige være den centrale hypotese 
bag digitaliseringsarbejdet. Opfattet 
således kan man forstå arbejdet 
med digitaliseringen af Kaj Munks 
forfatterskab og afprøvningen af den 
foreløbige digitalisering i diverse 
brugersammenhænge som forsøg på 
at etablere et godt og overbevisende 
argument for, at Kaj Munks værker 
(eller i hvert fald nogle af dem) bør ses 
som en del af den danske kulturarv.
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Minister Gunnar Larsens 
dagbog og Kaj Munk

Af Knud Erik Andersen,
cand.pæd., ph.d.

Minister Gunnar Larsen, måske den 
mest forhadte minister i samarbejds-
regeringen, blev hentet ind i Thorvald 
Staunings samarbejdsregering fra 
en stilling i den absolutte top i dansk 
erhvervsliv – leder, adm. Direktør, for 
cementkoncernen F.L. Schmidt. Gunnar 
Larsen blev såkaldt upolitisk minister 
i Ministeriet for Offentlige arbejder og 
var en loyal støtte for især udenrigs- 
og statsminister Erik Scavenius. Hans 
dagbog med fyldige kommentarer er 
nu til rådighed og giver indblik i, hvad 
der skete i samarbejdsregeringens 
maskinrum. Kaj Munk dukker op i en 
række passage og betegnes som hetzer. 
Dagbogen og dens omtale af Kaj Munk 
omtales her og anbefales på det bedste.

John T.  Lauridsen1 og Joachim Laurid-
sen2 (udg.) står bag udgivelsen af 
minister for offentlige arbejder Gunnar 
Larsens3 dagbog, der omfatter tiden fra 
januar 1941 til september 1943. Der er 
tale om tre bøger på i alt 1486 sider, der 
giver et indblik i “samarbejdspolitikkens 
maskinrum”. Som sådan sædeles in-
teressant. Dagbogen er udgivet på for-
laget Historika, 2015, med støtte fra 
Carlsbergfondet, Augustinus Fonden 
1 Forskningschef, dr. Phil. John T. Lauridsen, Det 

Kongelige Bibliotek.
2 Universitetslektor, ph.d. Joachim Lund, CBS.
3 Gunnar Larsen blev hentet ind som såkaldt 

upolitisk minister i Thorvald Staunings samar-
bejdsregering. Gunar Larsen blev hentet ind i 
regeringen efter ønske fra De Konservative og 
Kongen, Christian X – og kom i øvrigt fra en 
stilling som administrerende direktør i cement-
koncernen F.L. Schmidt.

og Forskningsrådet for Kultur og 
Kommunikation. 1486 sider, 699,95 kr.

Gunnar Larsen var ikke i tvivl 
om nødvendigheden af en aktiv sam-
arbejdslinje med den tyske besæt-
telsesmagt. Helt på linje med udenrigs- 
og senere statsminister Erik Scavenius. 
Gunnar Larsen blev på grund af sine 
holdninger og – især i det første år af 
sin ministertid – aktive dansk-tyske 
samarbejdslinje samarbejdsregeringens 
(måske) mest forhadte danske minister. 
Modstandsbevægelsen havde tidligt 
et kritisk øje til Gunnar Larsen og 
indsamlede under Besættelsen bevis-
materiale til den retssag4, der kom efter 
krigen.

Dagbogslæseren kommer helt ind i 
samarbejdsregeringens ‘maskinrum’ og 
får et indtryk af de gnidninger og 
uenigheder, der prægede minister-
møderne, men også af hvordan der 
sikres enighed og fires for at sikre, at 
tyskerne ikke skulle tage over. Der er 
tale om et helt andet kildemateriale 
end de meget kortfattede, officielle 
ministermødereferater, der er så ord-
knappe, at beslutningsprocessen ikke er 
til at få øje på. I de officielle referater 
kan man nok fange beslutningen, men 
ikke de drøftelser og overvejelser, der 
gik forud.

Dagbogen er spændende læsning af 
mange grunde, men – for undertegnede 
– bl.a. fordi den på god vis spejler 
samarbejdsregeringens holdning til 
modstandskampen, den tiltagende 
sabotage, i 1942 - 1943, “de urolige 
hoveder” (bl.a. Kaj Munk) – og nok så 
4 Gunnar Larsen blev arresteret i 1945 og 

tilbragte næsten et år i Vestre Fængsel. I 1948 
blev han frikendt i Højesteret. På det tidspunkt 
fungerede han som direktør for F.L. Schmidt 
i Irland. Gunnar Larsen døde på Gentofte 
Sygehus i 1973.
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tankevækkende samarbejdsregeringens 
manglende forståelse for folkestemning-
ens udvikling frem mod den 29. august 
1943.

Kaj Munk og bogugen
Kaj Munk er ikke nogen hovedperson i 
Gunnar Larsens dagbog. Langt fra. Men 
han er der – ligesom Hal Koch5 og la 
Cour6. 

I bd. 1, der omhandler året 1941, 
er der et referat fra et ministermøde 
den 5. november kl. 16.00. Her bli-
ver det fortalt, at der fra tysk side 
var klaget over forskellige episoder, 
“blandt andet …()… en Forelæsning 
fornylig af Kaj Munk; det var sket i en 
offentlig Forsamling i Forbindelse med 
Bogugen7, og Kaj Munk havde her oplæst 
et Kapitel af sit nye Drama om Niels 
Ebbesen, et Kapitel der for hver Linie 
indeholdt en skarp Brod mod Tyskland. 
Renthe-Fink8 havde været meget oprørt 
over denne Ophidselseskampagne, og 
Udenrigsministeren drog Parallellen 
mellem Grev Gert og dennes nuværende 
Repræsentant i Danmark, General 
Lüdke9 og erklærede, at han på denne 
Baggrund meget vel forstod, at man var 
ophidset. Undervisningsministeren10 
meddelte, at han selv havde været til 
Stede ved Oplæsningen, og han kunde 

5 Dr. Theol, Hal Koch var professor ved 
Københavns Universitet, formand for 
Ungdomssamvirke. I dagbøgerne betegnes han 
i lighed med Kaj Munk som en af “de urolige 
hoveder”. 

6 Historiker og gymnasielærer Wilhelm la Cour.
7 Oplæsningen skete i bogugen i K.B. Hallen i 

København i begyndelsen af november.
8 Renthe-Fink, Cecil K.-A. T.E.A. von var tysk 

gesandt og Rigsbefuldmægtiget i København.
9 Lüdke, Erich var general, øverstbefalende for 

de tyske tropper i Danmark 1940-42.
10 Undervisningsminister Jørgen Jørgensen, 

Radikale Venstre.

ganske dele Udenrigsministerens Syns-
punkt, idet baade Form og Indhold 
af Kaj Munks Foredrag havde været 
udæskende og ophidsende og ganske 
uforsvarligt i den nuværende Situation. 
Der var almindelig Enighed om, at Kaj 
Munk var en farlig Mand, men at han 
paa den anden Side var yderst vanskelig 
at tumle.”11

Det anførte citat gør det klart, at 
samarbejdsregeringen anså Kaj Munks 
foredrag for uacceptabelt. Munk var 
ikke blot udæskende og ophidsende, 
hele hans adfærd var i situationen 
uforsvarlig. Jeg hæfter mig ikke mindst 
ved, at en så sindig mand som under-
visningsminister Jørgen Jørgensen udta-
ler sig meget kritisk om Munk.

Samarbejdsregeringen synes enig 
om, at Munk er en ‘farlig mand’ –
underforstået: hans adfærd kan skade 
forholdet til besættelsesmagten og 
dermed de dansk-tyske relationer.

Situationen vedrørende Kaj Munk 
skulle udvikle sig, hvad Gunnar Lar-
sens dagbog viser i 1942 (omtales efter-
følgende).

Djærve replikker og kongehyldest i 
dagbladet Politiken

Kaj Munks åbenbart udæskende fore-
drag blev holdt i K.B. Hallen knyttet til 
Den litterære Matiné. Matinéen blev en 
stor succes og et flot fremstød for den 
danske bog. Kongeparret var til stede 
og hørte bl.a. Kaj Munks foredrag, som 
dagbladets reporter omtaler sådan: “Saa 
stod Kaj Munk paa Talerstolen, ivrig 
og oprømt. Han dukkede straks ned i 
Danmarkshistorien. Den fortæller os, 
sagde han om en Tid, næsten saa tung 
som vor, da en daarlig Konge havde 
sat Riget til. Nu nævner vi med Ære, 
11 Lauridsen og Lund, bd. 1, side 426.
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at vi i vor Midte har en god Konge, 
som vi med Stolthed giver over til 
Danmarkshistorien… Kaj Munk vendte 
sig mod Kongelogen, alle i Hallen rejste 
sig, og ogsaa de vendte sig mod Logen 
og lod med Haandklap sige, hvad de 
følte. Kongen rejste sig, bevæget modtog 
han den umiddelbare Hyldest. Saa læste 
Munk op af sit endnu utrykte Skuespil 
“Niels Ebbesøn”. De djærve replikker 
tog Tilhørerne stærkt.”12

Gunnar Larsen udtrykker sin og 
samarbejdsregeringens syn på Kaj Munk 
ganske stærkt; for Politiken er Munks 
(Jacob Paludan, Tom Kristensen, Kjeld 
Abel m.fl) foredrag først og fremmest 
en dansk manifestation inspireret af 
kærligheden til Danmark. Billedet af 
Munk er – som det var kendt af mange 
– den udfordrende, ivrige og oprømte 
taler – der klart og utvetydigt siger, hvad 
der skulle siges. Om det var uforsvarligt 
i situationen var der givet mange, 
inklusive samarbejdsregeringen, der 
fandt.

Kæmpebifald og kongehyldest i 
Berlingske Tidende

Berlingske Tidende var i sin omtale 
af arrangementet helt på linje med 
Politiken. Modsat Gunnar Larsens 
omtale af arrangementet ved minister-
mødet er der i Berlingske Tidende 
lagt vægt på det bifald foredraget gav 
anledning til og Munks kongehyldest: 
“Mange Konger fortæller den (dan-
markshistorien) om, men ingen har 
der været, som vi med større Stolthed 
kan betro Danmarkshistorien end den 
Konge, vi har her i blandt os.

Ved disse Ord rejste alle sig og 
udbrød i et spontant Bifald rettet mod 
den kongelige Loge. Saa læste Kaj 
12 Dagbladet Politiken den 3. november 1941.

Munk en Scene af sit nye Skuespil “Niels 
Ebbesen”, hvor Niels kommer til Grev 
Gert, og efter en skarp Ordveksling 
støder Dolken i Grevens Hjerte, en 
stærk Scene fortrinlig gengivet, der til 
sidst udløste et langvarigt Bifald.”13

Det kan ikke undre, at tyske del-
tagere i bogarrangementet har følt sig 
udfordret, grænsende til chikaneret. 
Billedsammenligningen med Grev 
Gert er besk kost kombineret med 
Munks stærke kongehyldest og det 
langvarige bifald, som Munk modtog. 
For samarbejdsregeringen er Munk “en 
farlig mand”.

Hetzere
Bd. 2 i Gunnar Larsens dagbog, der 
omhandler året 1942 har Munks navn 
nævnt i flere sammenhænge, der hver på 
sin vis viser, at Munk for tyskerne var 
en “hetzer”, og at samlingsregeringen 
om nødvendigt var parat til at skaffe 
lovhjemmel, så han kunne sættes fast. 
Man kan så diskutere, om Munk skulle 
sættes fast af hensyn til sin sikkerhed 
eller/og forholdet til besættelsesmagten. 
Begge dele formentlig.

Tirsdag den 14. juli 1942 refererer 
Gunnar Larsen i sin dagbog fra et 
ministermøde. Det hedder: “Derefter 
kom Justitsministeren14 ind paa, hvad 
han kaldte “de urolige Hoveder”, og
gjorde opmærksom paa, at man fra 
tysk Side gik haardt paa over for 
denne Kategori, som tyskerne kaldte 
Hetzere; herunder kom Kaj Munk, Hal 
Koch og andre. Han var bange for, at 
der inden længe vilde ske en Ulykke i 
dette Forhold, idet man maatte regne 
med, at Tyskerne selv bemægtigede sig 
disse Folk, hvis vi ikke kunne standse 
13 Berlingske Tidende den 3. november 1941.
14 Harald Petersen. Uden for parti.
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dem. Der opstod en længere Diskussion 
herom, og man enedes om, at man 
selv maatte faa standset disse Folk. 
Justitsministeren skulde aflevere en 
Liste over de Personer, det drejede sig 
om til Undervisningsministeren15 og 
Kirkeministeren16 og disse skulde da 
søge at give dem Mundkurv paa. Hvis 
dette ikke lykkedes, var man klar over, 
at man maatte tage Spørgsmaalet op til 
Behandling igen og eventuelt søge den 
nødvendige Lovhjemmel til at faa disse 
Personer sat fast.”17

Der tegner sig et billede, hvor 
man fra tysk side ikke længere ville 
se til og acceptere “de urolige hoved-
er”. Udviklingen må ses i lyset af 
tiltagende uroligheder rundt om i 
landet, herunder optøjer og truende 
adfærd “fra Nationalsocialisternes Si-
de”, sabotageakter mod “den tyske 
Værnemagts Installationer”, krav om 
evakuering af Hanstholm og rektor 
Kjeld Galsters afsked (afskediget 
af Samlingsregeringen; ikke noget 
tysk krav) som rektor for Aalborg 
Kathedralskole, da man fandt, at han 
havde et ikke ubetydeligt ansvar knyttet 
til Churchill Klubbens virke. Drengene 
i Churchill Klubben omtales i dagbogen 
konsekvent som “en bande”.18

Afstandtagen fra Munk
Den 21. juli deltager Gunnar Larsen i 
et middagsselskab hos direktør Knud 
Selgen Styhr.19  Selskabet og dets forløb 
15 Undervisningsminister Jørgen Jørgensen. 

Radikale Venstre.
16 Vilhelm Fibiger, Kirkeminister, Formand for 

Det Konservative Folkeparti 1939-1948.
17 Lauridsen og Lund, bd. 2, side 297-298.
18 Lauridsen og Lund, bd. 2 side 203-204, 298.
19 Direktør, Dansk Cement Central, Formand 

for Udenrigsministeriets rådgivende 
Handelspolitiske Udvalg, medlem af 
Udenrigsministeriets Østrumudvalg, hvis 

er omtalt i dagbogen bd. 2 side 305. 
Knyttet til en drøftelse fremfører en af 
selskabets deltagere, Carl Ejlers20, sin 
påskønnelse for Gunnar Larsens, Styhrs 
og Scavenius’ arbejde og får i samme 
åndedræt udtrykt sin misbilligelse –
afstandtagen fra bl.a. Kaj Munk: “Carl 
Ejlers…()…paa det skarpeste tog 
afstand fra la Cour, Kaj Munk og andre 
samt de Mennesker, der støtter dem.”21 

Her blandt dansk erhvervslivs abso-
lutte topfolk er kritikken af Munk til 
at føle på. Den fremføres kontant og 
tilsyneladende finder ingen anledning til 
at imødegå kritikken af Munk. 

Statsråd den 31. juli 1942
–  ‘hetzerne’ drøftes

Lørdag den 31. oktober deltog Gunnar 
Larsen i et statsråd22, der adskilte sig 
væsentligt “fra de Møder, jeg tidligere 
har været til”.23 Det særlige ved dette 
møde var dels, at de blevet ledet af 
kronprinsen, som nu var regent under 
kongens sygdom, og dels at der kom 
en mere intens diskussion i gang, end 
Gunnar Larsen tidligere havde oplevet. 
Kaj Munks navn dukker op knyttet il 
punkt 4. Forud og efterfølgende var nok 
så centrale spørgsmål til drøftelse:
1. “De principielle Vanskeligheder ved 

Samarbejdet mellem en totalitær Stat 
og en demokratisk Stat”.
formål var at genetablere danske virksomheder 
i de tysk besatte østområder.

20 Carl Eiler Ejlers, landsretssagfører, 
bestyrelsesmedlem i Nordisk Kabel- og Traad 
Fabrikker, Gunnar Larsens advokat.

21 Lauridsen og Lund, bd. 2 side 305.
22 Statsråd: Dansk statsorgan bestående af 

kongen (dronningen), den myndige tronfølger 
og samtlige ministre. Der holdes statsråd 
ca. 15 gange om året. Statsrådet holdes som 
regel i Statsrådssalen på Christiansborg. Se 
Grundlovens § 17.

23 Lauridsen og Lund, bd. 2, side 421 ff.
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2. “Jødespørgsmaalet”.
3. “Kommunisterne”.
4. “Som Problem No. 4 nævnede Uden-

rigsministeren de forskellige Hetzere, 
Arne Sørensen24, Hal Koch, Kaj Munk 
etc., og der blev jo til Stadighed pres-
set paa med dette Spørgsmaal for 
at faa disse Herrer, der ikke kunde 
holde Tand for Tunge ved offentlige 
og lukkede Møder, uskadeliggjorte. 
Udenrigsministeren regnede med, at 
denne Sag meget vel kunde komme 
for.”

5. “Sabotage”.
6. “Spørgsmaalet om flere danske 

Arbejdere til Tyskland”.

Statsrådsreferatet i Gunnar Larsens 
dagbog dokumenterer, at situationen 
udvikler sig kritisk, og at regeringen 
har vanskeligt ved at dæmme op for det 
tyske pres.25 Spørgsmålet om hetzerne 
har ikke førsteprioritet i statsrådets 
drøftelser; det har derimod spørgs-
målene om dødsstraffens indførelse 
for sabotage, jødespørgsmålet og en 
mulig regeringsændring. I det efter-
følgende ministermøde kl. 15.00 gør 
statsministeren det klart, at han ikke 
kan være med til hverken dødsstraf, 
en specifik jødelovgivning eller en 
regeringsomdannelse.26

Hetzerne bliver ved med at presse 
sig på for regeringen og har åbenbart 
vanskeligt ved at holde tand for tunge. 
Udenrigsministerens vurdering er, at 

24 Leder af Dansk Samling.
25 Lauridsen og Lund, bd. 2, side 422.
26 Lauridsen og Lund, bd. 2 side425-426. - 

Efter pres fra tysk side og som et resultat af 
den såkaldte telegramkrise blev regeringen 
omdannet i november 1942, hvor Vilhelm 
Buhl måtte træde tilbage. Ny statsminister blev 
Erik Scavenius. Endnu et knæfald for tyskerne.

hetzerne meget vel kunne være i alvor-
lig fare.

Munk ville ikke lytte til advarslerne
Gunnar Larsens dagbog dokumenterer, 
at Kaj Munk tidligt var i tyskernes 
søgelys, og at samlingsregeringen – om 
ikke positive over for hans virke – så 
dog var beskyttende. Munk kunne ikke 
være i tvivl om, at hans liv var i fare. 

Dagbogen skildrer en dansk mini-
ster, der var sikker på, hvorhen ‘de 
politiske vinde’ blæste – et Stortyskland 
ventede, hvorfor han fandt det opportunt 
i den tidlige fase af besættelsen at pleje 
tæt omgang med tyskerne – til gavn for 
Danmark og den udvikling, der ventede i 
hans optik. I den optik var digterpræsten 
i Vedersø kun til gene. 
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blev forbudt af den tyske besættelsesmagt.

Svar på opgave nr. 4: B - Hal Koch; C - Arne 
Sørensen; E - Kaj Munk.
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Formandens beretning
for året 2014,

afgivet i Vedersø d. 3.1.2015

Af Søren  Dosenrode,
formand, Kaj Munk Selskabet

Velkomst
(Red. Da Søren Dosenrode grundet syg-
dom var fraværende, fremlagde næst-
formand Peter Øhrstrøm beretningen, 
baseret på formandens talemanuskript, 
som her gengives).

Selskabets aktiviteter
Medlemstallet ligger stabilt på omkring 
125. Det er på sin vis positivt, men der 
er behov for ca. 75 medlemmer til, for 
at vi kan udgive Munkiana, og have nok 
medlemmer til bestyrelsen. Forslår, at 
der bruges tid under dagsordnens punkt 
Eventuelt på at tale om hvervning.

Økonomien er OK; Jørgen Albretsen 
uddyber senere.

Bestyrelsesmøde i Aalborg:

•	Kaj Munk Seminar 2015: Kaj Munk 
under besættelsen. Samme model som 
de tidligere år. Fredag til søndag, men 
hovedprogrammet om lørdagen. Det 
ligger i kortene: i 2011 var temaet 
KM og 1920’erne; i 2013 var det 
KM i 1930’erne … (Red. Seminaret 
måtte desværre aflyses grundet for få 
tilmeldte).

•	Fremtiden. Selskabet har det fint. Men 
vi skal til at overveje, hvad vi gør 
med Munkiana, når Kaj Munk Forsk-
ningscentret indskrænker sin drift 
til sommer. Der planlægges i den 
sammenhæng et arrangement til 

maj (Red. blev til arrangement 
Valdemarsdag) (evt. orientering om 
fremtidsplanerne?).

Selskabet udgav 3 numre af Munkiana – 
en stor tak til Peter Øhrstrøm og Jørgen 
Albretsen:

•	Det første nummer (Red. 53) inde-
holdt Kaj Munks vigtige prædiken 
i Københavns Domkirke, og den 
sidste nytårsprædiken. Der var tale 
om et særnummer i anledning af 
markeringen af 70-året.

•	De to andre numre (Red. 54 & 55) 
var traditionelle udgaver (evt. fortælle 
kort om indholdet).

2014: Et Kaj Munk år
Søger man på Kaj Munk på internettet 
får man op 0.29 sekunder 345.000 hits, 
det er flot!

Hvis man frem til årtusindskiftet 
kunne beklage sig over den manglende 
anerkendelse af Kaj Munk, er det en 
saga blot. Staten har anerkendt Kaj 
Munk både ved at yde stor økonomisk 
støtte til Kaj Munk Forskningscentret, 
ved at oprette stiftelsen Kaj Munks 
Præstegård i Vedersø, og seneste ved 
at markere 70-årsdagen for mordet i 
Københavns Domkirke, med deltagelse 
af Dronningen. Det er svært at komme 
i tanke om andre danskere, ud over 
Grundtvig og Kierkegaard, der på 
lignende måde er blevet anerkendt.

Det er ikke kun ‘statsligt’ interessen 
for Kaj Munk har været stor. Kaj Munk 
Selskabets solide eksistens viser, at der 
er en folkelig opbakning, og de mange 
avisartikler og bøger viser det samme.

Der er i årets løb blevet udgivet 
en række bøger, hvor de fleste har 
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medlemmer af Selskabet som enten 
redaktør eller bidragydere. Lad mig 
nævne nogle af dem:

•	Carl P. Behrens og Jon Høgh har 
samlet og redigeret antologien: 
Vedersø Lolland Retur, der er en 
indgående skildring af digterpræsten 
Kaj Munks liv og levned. Ud over 
de to, har bl.a. Ricardt Riis og Peter 
Øhrstrøm bidraget. Med den nye bog 
Vedersø Lolland Retur får man det 
store overblik. Vel at mærke uden 
berøringsangst, i en række artikler 
forfattet af udvalgte skribenter, der 
hver for sig og sammen, giver masser 
af ny viden om digterpræsten.

•	Per Stig Møller udgav i 2000 den 
vigtigt bog Munk, der var med til at 
vække interessen for Kaj Munk. Et par 
år senere kom den lille Mere Munk. I 
december blev de to genudgivet som 
et samlet bind: Kaj Munk: Digter, 
præst og urostifter. En central bog.1

•	Søren Daugbjerg udgav: Kaj Munk og 
Lolland – Mennesker Munk Mødte, 
og fik bogen anmeldt i Munkiana af 
Jørgen Albretsen.

•	Svend Aage Nielsen udgav: Kaj 
Munk: “Jeg beder virkelig meget 
undskylde…” en bog, der indeholder 
kapitler bl.a. om Kaj Munks forældre, 
som er centrale. Bogen er anmeldt 

1 (Red.) I marts 2015 udkom, også af Per Stig 
Møller: Aldrig skal Danmark dø: Kaj Munks 
avisdigte 1940 og censuren på Kristeligt 
Dagblads Forlag. Bogen indeholder bl.a. de 
månedlige avisdigte fra året 1940, trykt  i 
Berlingske Aftenavis. I 1941 blev digtene, 
hvoraf flere var redigeret og omskrivet, udgivet 
i Navigare Necesse. Bogen indeholder begge 
versioner (anmeldt i Munkiana nr. 56).

bl.a. i Munkiana af Peter Øhrstrøm.

•	Dosenrode, Iversen og Lodberg udgav 
antologien Kaj Munk og Teologien; 
der forsøget at indkredse Kaj Munks 
teologi. Der er tale om et tema, der 
har været negligeret. Ricardt Riis, 
Peter Øhrstrøm og Søren Dosenrode 
fra Selskabet leverede bidrag.

•	Knud Erik Andersen,  Jon Høgh og 
Lisbeth Lunde Lauritsen har udgivet 
boget “Der skal komme en stor 
fredens dag engang”. En historie om 
præsten og digteren Kaj Munk, krigen 
og Vedersø Præstegård. Hvis vi skal 
give viden om Kaj Munk videre, er 
det centralt, at få det ind i skolerne. 
Det er denne meget priværdige 
opgave forfatterne har påtaget sig.  
Sidste gang, der blev udsendt et 
større, samlet undervisningsmateriale 
om Kaj Munk, var helt tilbage i 1948. 
Nu foreligger endelig et nyt i form af 
bogen.  Titlens første led er et citat fra 
skuespillet Niels Ebbesen.

Så man må da sige, at der er skrevet og 
udgivet om Kaj Munk i året, der gik.2 

Og det er ikke nogen hemmelighed, 
at Ricardt Riis har skrevet endnu et værk 
(Red. Bogen er endnu ikke udkommet, 
titel Mennesket, robot eller person – en 
filosofisk-teologisk gennemgang af Kaj 
Munks skuespil “Fra Tidehvervet”) og 
2 (Red.) Desuden bør her nævnes 

bogudgivelserne i 2015 på Bollerup 
Boghandels Forlag, Ringkøbing: 1) Kaj Munk: 
Til de kæreste af mine landsmænd, børnene. 
Jesus’ Historier, Danmark, Knaldperler. 
Undervisningsbog for grundskolen ved 
Jon Høgh. 2) Den blaa Anemone af Kaj 
Munk. Genudgivelse bl.a. indeholdende 
originalmanuskriptet. 3) Knaldperler af Kaj 
Munk. Genudgivelse bl.a. med indledende 
kapitel af Lisbeth Lunde Lauridsen.
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at Søren Dosenrode er ved at lægge 
sidste hånd på en antologi, der skal 
være en introduktion til Kaj Munks liv 
og værk (Red. Kaj Munk – Manden og 
Værket, udkom Valdemarsdag 2015).

Derudover ved jeg, at der holdes 
mange foredrag om Kaj Munk; tak for 
det, det er centralt – husk I kan rekvirere 
gamle Munkiana, til at dele ud m.h.p. at 
hverve nye medlemmer.

Blandede meddelelser
Det er med beklagelse, at vi har erfaret, 
at Lisbeth Lunde Lauritsen har sagt sin 
stilling som daglig leder for Kaj Munks 
Præstegaard op. Lisbeth har ydet en 
stor indsats for at opbygge Vedersø 
Præstegård, og har ligeledes bidraget 
væsentligt til at udbrede kendskabet 
til Kaj Munk –  hendes meget levende 
fortælling om Kaj Munk vil blive savnet. 
[Ordet frit til debat og spørgsmål]

velkommen og foreslog på besty-
relsens vegne Jens Kristian Lings som 
dirigent.
Jens Kristian Lings blev valgt og kunne 
konstatere, at generalforsamlingen 
var lovligt indkaldt.
Som referent blev Jørgen Albretsen 
valgt.
Som stemmetællere blev Carl P. 
Behrens og Jørgen D. Grønbæk valgt.

b) Formanden aflægger beretning om 
Selskabets virke i det forløbne år.
Næstformand Peter Øhrstrøm aflagde 
på vegne af formand Søren Dosenrode 
dennes skriftlige beretning, som er 
trykt i dette nummer af Munkiana, side 
36 - 38. Beretningen blev godkendt. 
Peter Øhrstrøm og Jon Høgh, begge 
medlemmer af bestyrelsen for 
Præstegården, supplerede med oplys-
ninger om, at Ringkøbing-Skjern 
Museum, som forestår den daglige 
drift af Præstegården, var i fuld gang 
med at finde en afløser for Lisbeth 
Lunde Lauridsen som daglig leder af 
Præstegården.

c) Kassereren forelægger det reviderede 
regnskab til godkendelse.
Jørgen Albretsen fremlagde det 
reviderede regnskab. Regnskabet blev 
godkendt uden kommentarer.

d) Valg af formand.
Den nuværende formand havde 
meddelt, at han genopstiller.
Søren Dosenrode blev genvalgt som 
formand uden modkandidater.

e) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 
2 suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Albret-
sen og Peter Øhrstrøm er på valg og 

Referat af generalforsamlingen

Af Jørgen Albretsen,
kasserer, Kaj Munk Selskabet

Vedersø Kulturcenter lørdag den 3. 
januar 2015 kl. 13.15

I alt 23 var tilmeldt.
Fra bestyrelsen var til stede:
Næstformand Peter Øhrstrøm, kasserer 
Jørgen Albretsen, Anna Saarup Brinth 
og Ricardt Riis. Afbud fra formand 
Søren Dosenrode grundet sygdom.

Dagsorden ifølge vedtægternes §11.

a) Valg af dirigent, referent og 
stemmetællere.
Næstformand Peter Øhrstrøm bød 
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bestyrelsen foreslår genvalg. Begge 
blev genvalgt.
Suppleanter: Bestyrelsen foreslår 
genvalg af Carl P. Behrens som første 
suppleant og Kjeld Roger Henriksen 
som anden suppleant.

Carl P. Behrens meddelte, at han 
ikke ønskede at genopstille som første 
suppleant. Jon Høgh blev foreslået 
som ny første suppleant. Jon Høgh 
blev nyvalgt som første suppleant, 
Kjeld Roger Henriksen blev genvalgt 
som anden suppleant.

f) Valg af revisor og revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Per 
Mikkelsen og Jørgen D. Grønbæk.
Begge blev genvalgt.

g) Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog kontingentet 
uændret til 175 kr. Dette blev 
vedtaget.

h) Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

i) Eventuelt, herunder forslag til 
aktiviteter.

Peder Jørgensen fremførte, at han 
ikke synes, Kaj Munk ‘sælger mere’ 
ikke kun i direkte betydning, hvad 
angår litteratur af og om Munk men 
specielt, hvad angår bevidstheden om 
granitkorset på Hørbylunde Bakke. 
Måske dette kunne synliggøres noget 
mere.

Terkel Berg Sørensen anførte hertil, 
at hvis man fik autoværnet foran 
granitkorset fjernet, ville det rent 
bogstaveligt gøre dette mere synligt. 
Autoværnet stammer fra tiden, hvor 

det var hovedvejen, der gik lige forbi 
med tæt og tung trafik. Han opfordrede 
bestyrelsen til at tage kontakt til Ikast 
Brande Kommune desangående.

Hanne Munk replicerede, at der er 
megen ny litteratur publiceret om 
Munk, og at han er på kulturkanon 
for scenekunst, så synligheden er der. 
Hvad granitkorset angår, mindede 
Hanne Munk om Lise Munks ord, at 
der skulle ikke være nogen indskrift på 
korset, for hvis en dag ingen længere 
kan huske, hvorfor det granitkors står 
der, så kan man lige så godt fjerne det.

Jens Kristian Lings bemærkede, at 
Kaj Munk selskabet måske næste 
år skulle afholde generalforsamling 
i Præstegården, for at undgå, at der 
er forsamling i salen ved siden af i 
Kulturcentret med ‘støj’ til følge, som 
det nu har været tilfældet i to år. Jon 
Høgh supplerede, at det er muligt at 
få mad fra Kulturcentret bragt ud til 
møder i Præstegården. Bestyrelsen 
vil prøve at få arrangeret næste års 
generalforsamling i Præstegården.

Hermed sluttede generalforsamlingen, 
hvorefter cand.pæd. ph.d. Knud Erik 
Andersen holdt foredrag med titlen “Kaj 
Munk og Norge – Norge og Kaj Munk” 
(Red. Se Knud Erik Andersens artikel 
med samme titel i Munkiana nr. 56 side 
40-55).

Bestyrelsen har efterfølgende konsti-
tueret sig med genvalg af Peter Øhr-
strøm som næstformand og Jørgen 
Albretsen som kasserer.

09.11.2015
Jørgen Albretsen
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