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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 Raaddenskaben 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 på opgave nr. 1: B – Elise Jørgensen. Elise 
blev i daglig tale kaldt ‘Lise’.

Svar på opgave nr. 2: C – Hans Wäsche, der er 
grundigt omtalt i Bjarne Nielsen Brovst bog Kaj 
Munk – Liv og død.

Svar på opgave nr. 3: B – Helligåndskirken i 
København. Prædiken blev som de fleste andre 
af Munks prædikener skrevet i “Stærekassen”, 
dvs. i Munks arbejdsværelse. Vel ankommet til 
København fandt Munk ud af, at han havde glemt 
sin prædiken hjemme i Vedersø. For at få ro til at 
genskrive sin prædiken boede Munk nogle dage 
hos skuespilleren Holger Gabrielsen. Prædiken 
blev forbudt af den tyske besættelsesmagt.

Svar på opgave nr. 4: B - Hal Koch; C - Arne 
Sørensen; E - Kaj Munk.

Svar på spørgsmålene side 20-21


