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Forskningsartikler i Munkiana
Artikler, der ønskes optaget som forskningsartikler, vil blive underkastet fagfællebedømmelse 
(peer review) efter den standard, som traditionelt gælder i det internationale forskningmiljø, 
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 og P-nr. 1013643241.

Forsiden: Kaj Munk fik trykt brevpapir med denne tegning af præstegården set fra øst, fra 
et punkt cirka hvor den kanal, som Kaj Munk fik gravet fra præstegårdshaven, munder ud i 
Nørresø / Aabjerg Sø. Nederst til venstre står tegnerens signatur og hvad der kunne ligne et årstal: 
“P. Holm 34”. Sammenlignet med oversigter over kunstneres signaturer, er der højst sandsynligt 
tale om tegneren Peter Holm (1890-1963), som var fra Ringkøbing og nær ven af Kaj Munk. 
Netop 1934 illustrerede Peter Holm bogen Vedersø-Jerusalem Retur. Præstegården set fra denne 
vinkel kan bl.a. nydes under seminaret Kaj Munk, en digter under krigen – lørdag 13. august.  

Foredrag:
• Sproget og livet. Forbindelser mellem Thøger Larsen, Kaj Munk og

K.L. Aastrup

• Kaj Munks modstandsdigte, med recitation af udvalgte digte

Workshops:
• Modstandsprædikener
• Modstandsdramatik
• Kaj Munk og modstanden – i undervisningen i dag

Pris: kr. 300,- med frokost (ekskl. drikkevarer) og to kaffe/te pauser.

Yderligere information og tilmelding på www.munkiana.dk eller i Præstegården

Kaj Munk, en digter 
under krigen

Seminar
lørdag 13. august kl. 10-16

Kaj Munks Præstegård i Vedersø
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Korrektion
I Munkiana nr. 57 skal starten på den forklarende tekst til forsidebilledet
side 3 nederst lyde:
Plakat, tegnet med farvekridt, højst sandsynligt produceret i anledning af…
Svend Aage Nielsen (www.svendaagenielsen.dk) har korrekt påpeget, at 
plakaten ikke som først skrevet kan være tegnet af Munk selv. Skriften og 
underskriften er ikke Munks og desuden er “bolle-å” anvendt i ordet “Slåbrok”. 
Bogstavet “å” var kendt på det tidspunkt (1922) og blev brugt som ækvivalent 
til “aa”; men Kaj Munk skrev “aa”. Hele “layoutet” og skraveringerne i “I.C. 
Aften” lader antyde, at nogen med en mere kunstnerisk baggrund har tegnet 
plakaten. Vedkommende kan have hjulpet Munk og signeret i hans sted. Men 
hvem? (www.kajmunk.hum.aau.dk/show.php?aub=001270691)
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Koncerten indledes af Sangtus’ norske venskabskor Trosvik Blandade Kor fra Frede-
rikstad. Herefter opfører Sangtus hele Erling Kullbergs korværk I det fri under le-
delse af korets dirigent Thomas Olesen og med klaverledsagelse af Natasja Kutskova 
Jensen.

I det fri er skrevet af dirigenten og komponisten Erling Kullberg i 2007 til Kaj Munks 
12 årstidsdigte fra 1940, bearbejdet og udgivet samlet ved året slutning under titlen 
Navigare necesse – Tolv Digte om Danmark 1940. Titlen udgør første del af den la-
tinske sentens “Navigare necesse est, vivere non est necesse”: “Det er nødvendigt 
at sejle, ikke at leve”. Det var den romerske feltherre Pompejus’ ord i år 56 f.Kr. til 
mandskabet på forsyningsskibe til Rom, som beklagede sig over at blive sendt af sted 
i stormfuldt vejr. 

De månedlige naturdigte til Berlingske Aftenavis fik efter den tyske besættelse den 9. 
april – og under bearbejdelsen til bogudgaven – en undertone af protest og oprørskhed 
mod besættelsesmagten. Digtene er yderst varierede i versemål, rytme og tonefald. 
Erling Kullberg har et fint øre for digtenes kvaliteter, og hans spændende og iørefal-
dende musik lægger flere dimensioner til. Værket er et korværk med indlagte recita-
tiver og klaverakkompagnement.

Der afholdes reception efter koncerten for såvel kor som gæster.

Det blandede kor Sangtus blev stiftet i 1976. I dag har koret omkring 40 medlemmer. Koret er et seriøst 
arbejdende amatørkor, som afholder egne koncerter og ofte synger sammen med andre kor og med orkester. 
Repertoiret omfatter årstidens sange og salmer, nyere og ældre danske sange, udenlandske sange (nordiske, 
tyske, engelske, amerikanske), rytmiske og klassiske værker, f.eks. Faurés Requiem, Schuberts Messe i 
G-dur, John Høybyes Livets labyrinter, Vivaldis Gloria, Gades Elverskud, Pergolesis Stabat mater. Koret 
er medlem af Kor 72.

Jubilæumskoncert med Kaj Munk 
Aalborg-koret Sangtus fejrer 40 års jubilæum 

Jubilæumskoncert i Vesterkær Kirke, Skydebanevej 2, Aalborg
lørdag den 29. oktober 2016 kl. 14-16

Sangtus opfører Erling Kullbergs korværk I det fri (2007) til tekst af Kaj 
Munks årstidsdigte fra Navigare necesse – Tolv Digte om Danmark 1940 
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Kaj Munk, en digter
under krigen

Af provst Søren Dosenrode,
formand for Kaj Munk Selskabet.

Vi har tidligere indbudt til seminarer om 
Kaj Munk i 1920’erne og Kaj Munk i 
1930’erne, så det er vel ikke den store 
overraskelse, at dette års seminar 
omhandler tiden under 2. Verdenskrig. 
Formen er i år lidt anderledes i forhold 
til de foregående år. Formiddagen er 
centreret om to foredrag, og i første del 
af eftermiddagen tilbydes tre forskellige 
workshops, før vi samles igen til en 
afsluttende recitation ved Caspar Koch. 
På den måde tilbyder vi både fælles 
kerneforelæsninger, og giver mulighed 
for at man senere kan vælge et tema, der 
interesserer en specielt.
 
Modstandstemaet er centralt når man 
beskæftiger sig med Munk under 
besættelsen; det gennemsyrede store 
dele af han virke. Lige efter besættelsen 
9. april 1940 havde Kaj Munk en kort 
‘det er for sent-fase’, men allerede fra 
forsommeren 1940 begyndte han at 
mane til modstand. Modstandsaspektet 
præsenteres og levendegøres bl.a. af 

Marie Goul og Caspar Koch i et foredrag 
om Kaj Munks modstandsdigte, og 
senere på dagen, hvor Caspar Koch 
reciterer udvalgte dele af Kaj Munks 
modstandsdramaer.

Modstandstemaet er også centralt 
i eftermiddagens tre workshops: 
Ricardt Riis går i dybden med Munks 
modstandsdramatik, Christian Grund 
Sørensen bearbejder modstand i 
Munks prædikener og Lisbeth Lunde 
Lauridsen animerer til at tage temaet op 
i undervisningen.

Men Kaj Munk er mere end modstand. 
Biskop for Ribe Stift Elof Westergaard 
sætter i sit foredrag ‘sproget og livet’ 
fokus på forbindelsen mellem Kaj 
Munk, Thøger Larsen og K. L. Aastrup. 
Dermed sættes Kaj Munk ind i en 
samtidig, litterær ramme.
 
Det er med seminaret vores ambition, at 
tegne et billede af Kaj Munks litterære 
modstandskamp, og også relatere ham 
til andre store, samtidige litterater. 
Seminaret er åben for alle interesserede, 
og forudsætter ikke, at man er ‘Kaj 
Munk ekspert’.

Vel mødt!

Vedersø Præstegård set fra haven.
Til venstre: august 2008 (Foto: Jørgen Albretsen)

Til højre: postkort 1927 (julehilsen 23. dec. 1927 fra Kaj Munk til Hans Christian 
Momberg-Jørgensen, KMF-nr. 106 04 01)
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Kaj Munk, en digter under krigen
lørdag 13. august kl. 10-16 • Kaj Munks Præstegård i Vedersø, Vesterhavsvej 7A, Vedersø, 6990 Ulfborg

Program

10.00 – 10.05: Velkomst, ved formand for Kaj Munk Selskabet, provst Søren Dosenrode.

10.05 – 10.55: Biskop Elof Westergaard: Sproget og livet. Forbindelser mellem Thøger Larsen, Kaj 
Munk og K.L. Aastrup.

10.55 – 11.10: Kaffe/te pause.

11.10 – 12.00: Cand.mag. Marie Goul: Kaj Munks modstandsdigte, med recitation af udvalgte digte ved 
skuespiller Caspar Koch.

12.00 – 13.00: Frokost. Der er mulighed for at købe øl og vand.

Præstegården er åben for tilmeldte hele dagen, og man er velkommen til at gå rundt på egen hånd.

13.00 – 15.00: Workshops.

Man vælger en af følgende tre workshops, der hver især vil fokusere på aspekter af Kaj Munks liv og virke 
under Besættelsen 1940-1945.

• modstandsprædikener, ved sognepræst Christian Grund Sørensen.

• modstandsdramatik, ved pastor emeritus Ricardt Riis.

• Kaj Munk og modstanden — i undervisningen i dag, ved Lisbeth Lunde Lauridsen, tidligere leder af 
Kaj Munks Præstegård i Vedersø.

15.00 – 15.15: Kaffe/te pause.

15.15 – 16.00: Udvalgte dele af Kaj Munk modstandsdramaer reciteres af skuespiller Caspar Koch.

16.00 – 16.05: Afslutning: tak for i dag og på gensyn!

Pris: kr. 300,- (pro person) som inkluderer: to kaffe/te pauser, frokost (ekskl. drikkevarer), tre foredrag, valg 
imellem en af tre workshops.

Tilmelding – senest mandag 8. august:

• På tlf. 50 41 65 26 (Kaj Munks Præstegård i åbningstiden), evt. via sms. 

• På e-mail til Jørgen Albretsen (Kaj Munk Selskabet) jalb@hum.aau.dk

• Pr. post til:
 Kaj Munk Selskabet
 v./ Jørgen Albretsen
 Marie Curies Allé 175, 1. tv.
 9220 Aalborg Ø

Betaling (når tilmelding er bekræftet): kr. 300,- (pro person) indbetales på
• Kaj Munk Selskabets konto i Lån & Spar Bank: regnr. 0400, kontonr. 4011792788
• fra udlandet: IBAN-kontonummer: DK0404004011792788, BIC-kode: LOSADKKK
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Sejren har 80-års fødselsdag,
også digitalt set

Af Jørgen Albretsen, datalog, Kaj Munk 
Forskningscentret.

Den 5. april 2016 var det 80 år 
siden, Kaj Munk i Olso overværede 
urpremieren på sit drama Sejren.

I Munkiana nr. 56 gennemgik Jon 
Høgh lidt af baggrunden for skuespillet, 
og det er som et af Munks såkaldte 
diktatordramaer vel beskrevet og disku-
teret.1

I denne artikel er det meningen 
at kigge ind i de digitaliserede dele af 
forfatterarkivet, for at præsentere lidt af 
det, der her ligger om Sejren. Først om 
denne digitalisering.

Digitale mapper
Kaj Munks Forfatterakiv, der danner 
grundlaget for Kaj Munk Forsk-
ningscentret (KMF), blev ordnet og 
katalogiseret i de første år, efter at 
KMF blev oprettet 2005. Materialet 
blev gennemgået, nummereret, ordnet 
i mapper, samlet i  arkivkasser, det 
hele registreret i Aalborg Universitets-
biblioteks (AUB) katalog. 

Der kan søges i det fra Kaj Munk 
Forskningscentrets hjemmeside:

www.kajmunk.hum.aau.dk
menupunktet “Søg i arkivet”.

Denne katalogisering er nu grund-
laget for forskningscentrets arbejde med 

1 Jon Høgh: “Kaj Munk i tiden. I og omkring 
1936: Brændende Europa, diktatorerne, 
Oxford-bevægelsen, reformations-jubilæum, 
børnebog”, Munkiana nr. 56 s. 5-10.
Desuden er der ‘standardværkerne’: Hurtigt 
svandt den lyse Sommer af Hans Brix (s. 160-
166) og Ordets Dyst og Daad af Niels Nøjgaard 
(s. 283-288).

formidling, forskning og digitalisering. 
Selvom arkivet derfor ligger ordnet 

og katalogiseret på betryggende vis i 
brandhæmmende boxskabe, er det næste 
mål, at indholdet er tilgængeligt, ikke 
kun via en kopiservice men på nettet.

Derfor er det en af KMFs opgaver at 
få digitaliseret hele arkivet.

De mere kendte dele af Kaj Munks 
litterære produktion – dramaer, prædi-
kener, journalistik, lyrik og prosa – er 
i de seneste år blevet indscannet eller 
indskrevet, kommenteret og analyseret. 
De er allerede for en stor og stadig 
voksende del tilgængelige i tekstform 
med søgesystem og download i PDF-
format via:

Kaj Munk –  Studieudgave på Web
www.kajmunk.aau.dk.2

Sideløbende hermed pågår opgaven 
med at indscanne det måske ikke så 
kendte materiale, fx breve, notater, 
udklip, telegrammer, udkast til artikler, 
huskesedler, notesbøger – ja, tomme 
kuverter med hastigt nedskrevne 
beskeder på bagsiden – Kaj Munk smed 
intet (næsten intet) væk og brugte, hvad 
der lå nærmest, til at skrive på!

Desuden omfatter KMFs arkiv også 
materiale, som er kommet til i løbet af 
forskningscentrets levetid, det være sig 
gaver eller fund af Kaj Munk materiale, 
fx Jyllands-Postens overdragelse af Kaj 
Munk dokumenter til KMF.3

Noget af dette materiale vil i tekst-
form blive tilgængeligt i Studieudgaven, 

2 Se fx: Knud Erik Andersen: “Kaj Munk – 
Studieudgave på Web afprøves – kom og vær 
med – på www.kajmunk.aau.dk”, Munkiana nr. 
57, s. 5-7.

3 “Sensationelt Kaj Munk-fund på JP”, Jyllands-
Posten Kultur 08.10.2008, http://jyllands-
posten.dk/kultur/ECE4052029/Sensationelt-
Kaj-Munk-fund-p%C3%A5-JP/
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“Med Tak for godt Rejseselskab,
Hr. Thorvald Aagaard,

fra Kaj Munk.
Hjem fra Norge 6/4 36.”

Dedikationen i hvad der må have været
Thorkild Aagaards eksemplar af Sejren,

fundet i en affaldscontainer! (KMF-nr. 20 05 04)

“Med Tak for godt Rejseselskab,
Hr. Thorvald Aagaard, fra Kaj Munk”
Sejren blev som nævnt uropført 5. april 
1936 (Palmesøndag) på Det Norske 
Teatret. Dagen efter fulgtes Kaj Munk 
hjem fra Oslo med ingen ringere end den 
kendte organist og komponist Thorvald 
Aagaard (1877-1937). Hvordan kan vi 
lige vide det?

Det kan vi takket være organisations-
konsulent Torben Faarborg fra Maler-
forbundet i Danmark. Faarborg har eller 
havde i hvert fald den vane at bruge noget 
af sin fritid på at lede efter interessante 
gamle bøger, smidt i affaldscontainere, 
bl.a. på Frederiksberg. Her fandt han 
– til sin store undren over, hvad folk 
kan finde på at smide ud – en dag et 
eksemplar af Sejren med dedikation af 
Kaj Munk.

andet forbliver så at sige digitalt, 
som billeder med metadata tilknyttet 
og i en kvalitet, der gør læsning på 
computerskærm mulig.

Ved katalogiseringen i AUBs katalog 
fik materialet, hvad der bibliotkes-
fagligt hedder en ‘opstilling’, i daglig 
tale og ofte nævnt her i Munkiana, 
et KMF-nummer. Svarende til hvert 
KMF-nummer etableres der nu ved 
brug af databaser en såkaldt digital 
mappe, der indeholder disse digitale 
billedscanninger af hvert ark, ordnet i 
digitale dokumenter, så strukturen af 
den digitale mappe så godt som muligt 
svarer til det fysiske materiale på den 
pågældende opstilling, altså KMF-
nummeret.

“Link her”
Fra AUB-kataloget findes der et link til 
den digitale mappe for det pågældende 
KMF-nummer markeret med et “Link 
her” i kolonnen  “Link”, når der vises 
søgninger i basen. Desuden findes der på 
KMFs hjemmeside under menupunktet 
“Centrets databaser” adgang til at søge 
direkte i bl.a. de digitale dokumenter. 
Flere links og sådanne dokumenter 
kommer til, efterhånden som digitalise-
ringen skrider fremad.

Endelig er der under menupunktet 
“Digi. dok.” adgang til en oversigt over 
de digitale dokumenter. Digitaliseringen 
er som nævnt et arbejde, der pågår, og 
med tiden bliver dette menupunkt derfor 
udbygget. 

Ved søgning på “Sejren” under “Centrets 
databaser” findes for øjeblikket 26 
digitale dokumenter. De indeholder 
breve, notater, telegrammer, udkast til 
replikker – og lidt mere specielt: hvad 
der gemte sig i en affaldscontainer!

Torben Faarborg kontaktede efter-
følgende Kaj Munk Forskningscentret 
for at give bogen som gave, noget vi 
hermed endnu en gang siger mange tak 
for.

I bogen lå der, da den blev fundet, 
et stykke brevpapir fra Hotell Bonde-
heimen i Oslo, hvor Munk boede under 
opholdet.
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Munk har på brevpapiret gengivet et 
muntert forårsdigt:

Hurra Hurra
tralalalala,
nu er Pigen køn,
nu er Skoven grøn,
nu er alle Fugle ved Stemme.
Og synes du, at det ej er Sjov
at ta’ en Tur i den nye Skov,
ja, saa er du et elendigt Drog
og kan gerne blive derhjemme.
(KMF 145)

Det er ikke komponeret til lejligheden i 
et løssluppent øjeblik, hvad man kunne 
have troet, nu turen hjem fra Oslo forgik 
i forårsmåneden april, men stammer fra 
skuespillet Regensprovsten havde en 
Datter, skrevet på Regensen 1923, og 
er en del af replik nr. 145 i Kaj Munk 
Forskningscentrets repliknummerering, 
derfor betegnelsen “KMF 145” under 
linjerne.

Regensprovsten havde en Datter har 
aldrig været opført uden for Regensen 
og er heller ikke trykt og udgivet. Men 
nu tilgængelig via Studieudgaven.

“Kroen stemt ned”
Forfatterarkivet rummer flere interes-
sante  dokumenter fra turen. Munk rejser 
til Oslo 30. marts 1936 med tog op igen-
nem Jylland og skriver på vejen et par 
breve (KMF-nr. 47 03 01). Et til Marie 
og Peter Munk og et til Lise (“Nær ved 
Hjørring”). Brevet til forældrene starter:

På Vej til Norge 30/3 36
Ja, kære lille Mor og Far, saa er jeg 
paa Vej til den store Dyst, som gaar 
løs paa Søndag. Tiden du! Ja, aldrig i 
mit Liv har jeg haft saa meget at staa  i 
[?] som i dette Kvartal. Konfirmation 
i Gaar, og vild Kamp er der i Vedersø; 
de vil have Spiritusbevilling til 
Hotellet, Skytte og Sognerådet, og 
jeg siger Nej, og har sendt dette trykte 
Brev ud til alle Beboerne. …()…

Brevet til forældrene er skrevet på 
bagsiden af det omtalte trykte brev:

Arket fra Hotell Bondeheimen i Oslo med det 
muntre digt fra Regensprovsten havde en Datter.

Under opholdet i Oslo får Kaj Munk 
telegram 1. april (ingen aprilsnar) fra 
Lise Munk: “Kroen stemt ned” (KMF-
nr. 20 05 02). Måske er det grunden til 
glædesudbruddet  på vej hjem fra Norge, 
at “nu er Pigen køn / nu er Skoven grøn / 
nu er alle Fugle ved Stemme”!
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Replik til Ricardt Riis

Af Carl P. Behrens, præst, forfatter.

Munkiana har med sit seneste nr. 
57/2015 bevist sin eksistensberettigelse: 
perspektivrige forskningsartikler, flotte 
illustrationer, historie-quiz – og ikke 
mindst Ricardt  Riis’ svar til Søren 
Daugbjerg. Man betvivler ikke et 
øjeblik Riis’ intelligens, skønt han må 
læse diverse breve både to og tre gange, 
før han griber pennen. Jeg er spændt på 
at se, om Daugbjerg har indsigelser.1 
Jeg selv har kun en enkelt: På side 25 
(højre spalte øverst) , hvor Kaj Munks 
erindringer, “Foråret” får følgende salut:

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.

– Så siger jeg bare: “STOP!” For jeg har 
et ægte lollandsk sandhedsvidne, som 
kan verificere moderens intentioner som 
sandhed!

Vidnet hedder Gunhild Knak – fra 
Kaj Munks fødeby, Maribo – og var til 
stede ved mit sidste Hellig Tre Konger 
møde i Maribo missionshus januar 2004. 
Ved kaffebordet fortæller hun mig, at 
allerede året før Kaj Munks fødsel, 
1 (Red.) Søren Daugbjerg har ikke ønsket at 

kommentere Ricardt Riis’ artikel.

bliver hendes moder, den da purunge 
pige, Oline Rasmussen ansat hos garver-
mester Carl Emmanuel Petersen og 
hustru Mathilde på Bagtorvet i Maribo. 

Gunhild Knak fortæller, at moderen 
aldrig blev rigtig glad for at være i 
huset, fordi hjemmet næsten altid var 
fyldt med jammer og gråd – specielt 
i de sidste måneder, hvor moderen 
endnu levede, i 1903. Oline fik streng 
ordre på, når hun hentede frisk vand 
ved brønden på bagtorvet endelig ikke 
at koge vandet, som ellers alle andre 
normalt gjorde. Nej, for moderen havde 
en skjult dagsorden, at hun kunne få 
lille Kaj med sig i graven, når hun inden 
længe skulle dø. For hvordan i al verden 
skulle hendes lille dreng ellers kunne 
klare sig? Den purunge Oline på 19 år 
stod magtesløs og måtte blot gøre, som 
moderen befalede. Der blev ikke kogt 
vand i køkkenet!

Hertil kommer som andet sandheds-
vidne, Kaj Munks gamle studiekamme-
rat fra Regensen, sognepræst, dr.theol. 
Niels Nøjgaard, som omtaler sagen i 
sit mindealbum: Kaj Munk, Digter og 
Præst (Berlingske Forlag, København 
1945). Heri skriver han om den syge 
moder:

Moderen overlevede ham (Fade-
ren) ikke længe. Hun begyndte snart 
at skrante og Lungetæringen, som 
man den Gang kaldte Tuberkulosen, 
tog mere og mere Overhaand. 5 
Aar gammel stod den lille Dreng 
forældreløs ved Moderens friske Grav 
på Maribo Kirkegaard. 

Forinden havde han haft nogle rige 
Aar sammen med sin Mor, som han 
aldrig kunde glemme. Han var, som 
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rimeligt er, hendes eet og alt. De 
levede saa inderligt sammen de to, 
talte om alt muligt, fulgtes ad alle 
vegne, naa, han var jo ogsaa skrøbelig, 
Purken; der skulde passes paa ham; 
hun lærte ham hans Aftenbøn; de gik 
sammen til Kirke; han fik ofte Lov 
at ligge hos hende i hendes Seng. Da 
det for Alvor begyndte at gaa ned ad 
Bakke med hendes Helbred, og hun 
saa Døden i Møde, fyldtes hendes 
kærlige Moderhjerte med Fortvivlelse 
over den Fremtid, der maatte vente 
hendes Dreng.  Hun knugede ham ind 
til sig og kyssede ham mellem Hoste-
anfaldene. Var det ikke ogsaa bedst, at 
han fik Lov at følges med hende ud af 
en barsk og haabløs Tilværelse? (i.b. 
side 9f).

En generation senere skulle Oline og Kaj 
imidlertid mødes igen, idet Kaj Munk i 
sommeren 1935 er inviteret til det årlige 
sommermøde i Christianssæde-skoven 
ved de to store og gamle egetræer, 
Adam og Eva. 

I mellemtiden er den unge pige, 
Oline blevet gift med gårdejer Erik 

Rasmussen fra Keldernæs. Den dag skal 
hele familien på skovtur for at opleve 
digterpræsten Kaj Munk tale ved det 
store og traditionsrige friluftsmøde i 
skoven ved herregården Christianssæde. 

Gårdejer Rasmussen får spændt hesten 
for vognen og fruen stiger op ved siden 
af sin mand på kuskesædet, medens de 
to småpiger hopper op på bagsmækken 
af hestekøretøjet, hvor også kurven med 
kaffekande og kage bliver anbragt. Stor 
er deres forbavselse, da de ser hvilken 
tilstrømning der er, idet op mod 4.000 
mennesker har fundet vej til “Gamle 
Adam”, som egetræet i skoven kaldes. 
En decemberstorm lægger siden den 
stolte eg ned, idet århundredernes slud 
og regn havde udhulet den.

Da kaffen er drukket spørger gårdejer 
Rasmussen, ifølge Gunhild Knaks 
beretning, sin kone om hun ikke skal 
hen og hilse på præsten: “For du har jo 
kendt ham, da han var bitte!” – Men det 
skulle Oline nu ikke – “for det kan han 
jo slet ikke huske,” lød replikken til den 
stolte bonde, hvis kone havde passet 
digterpræsten som ganske lille i Maribo.

Herregården Christianssæde på Lolland. Det var i skoven af samme navn tæt ved, at
Oline Rasmussen hørte Kaj Munk tale i juni 1935. (Foto: Jørgen Albretsen)
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Kaj Munk og alterbilledet i 
Vedersø Kirkes krypt

Af Svend Aage Nielsen, Vedersø Klit.
Forfatter, fhv. sognepræst i Toreby.

I 1926 skrev Kaj Munk om Vedersø 
Kirke som gengivet i “Prædikener” i 
Mindeudgaven (KMF P311026-01). 
Heri digter Kaj Munk om Vedersø Kirkes 
syn på bygning af en mølle, en skole, 
et forsamlingshus og et missionshus i 
sognet. Artiklen slutter med visionen, at 
Jesus fra Skotland går over Vesterhavet 
gennem sognet fra vest gennem Hug og 
ind i Vedersø Kirke:

Ingen så ham. Han gik ind og satte sig 
i en af stolene. Længe sad han og så 
op mod alteret… Pludselig rejste han 
sig og sagde: “Du er god nok, gamle 
St. Sebastians Kirke, du er god nok.”

I en artikel i bladet Hus og frue af den 
19. juli 1935, optrykt i Aldrig spørge, 
om det nytter… fortæller Kaj Munk til 
sidst om sognet ved Vesterhavet, hvor 
præsten beder: “Herre min Gud, du 
som styrer verden, hvorfor raser Satan 
mellem de svage?” 

Han fortæller videre om, hvordan 
han, præsten i sognet, under stormens 
rasen søger ind i kirken og oplever 
stilheden herinde mellem vindstødene:

I sit mystiske Halvlys træder Alter-
billedet den sneblinde, fortumlede, 
gennemisnede Sjæl i møde. Og 
der sidder han da oppe; mellem 
Forræderen Judas og Fornægteren 
Peter og Tvivleren Thomas og hele 
den øvrige intetforstående Hob sidder 
han og uddeler Brødet og Vinen så 
rolig som den, der ved, hvorhen han 
fører sin Flok.

Det tidligere alterbillede fra Vedersø Kirke, som nu hænger i kirkens krypt, hvor det svage lys gør,
at man må bruge kunstlys for at fotografere detaljer i billedet. (Foto: Svend Aage Nielsen)
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Sognepræst Christian Overgaard skriver 
i sin omtale af alterbilledet i det skrift, 
som han skrev om Vedersø Kirke:

… mange fortolkere i ældre tid tyder 
det sådan, at Judas virkelig fik del i 
nadveren. Hvis det er tilfældet, er 
Jesu handling den stærkest tænkelige 
forkyndelse af, at Guds kærlighed 
omfatter alle – også forrædere!

Billedet fremstiller netop det øjeblik, 
hvor Jesus rækker brødet ind i munden 
på Judas, jfr. Johs. 13,26.

Sognepræst Overgaard skriver om 
restaureringen af kirken i 1984 under 
ledelse af Fritz Thode, der sigtede på 

at genskabe harmonien i kirkerummet 
og gøre det lysere. Det kom til at gå ud 
over Harald Munks alterbillede, fordi 
det er alt for mørkt, hvad enhver kan 
forvisse sig om ved selvsyn i krypten.

I dag er det muligt at oplyse alterbilledet. 
Bør et tilsyn så ikke foreslå, at billedet, 
der er tro imod evangeliet, genvælges til 
alterbillede i kirken? 

Tro mod evangeliet er det nuværende 
alterbillede i Vedersø Kirke ikke. Det 
viser Judas, hvor kunstneren billedligt 
talt har afhugget Judas’ højre hånd, 
mens han har begge hænder med på 
billedet i Kaj Munks tid.

Det er der ikke belæg for i evangeliernes 
beretninger, og kunstnerens selvtægt er 
således at forstå som bidrag til jødehad, 
der ofte i historien har tilspidset sig 
som Judas-had. Med Kaj Munks opgør 
med jødehadet og jødeforfølgerne 
i Nazityskland i Han sidder ved 
Smeltediglen i 1938 er det en god grund 
mere til at få det evangeliske alterbillede 
tilbage – som alterbillede i Vedersø 
Kirke.

Til højre: Det nuværende alterbillede i Vedersø 
Kirke. Herunder: Forstørrelse af detalje fra 
alterbilledet, der viser, at Judas’ højre hånd 

tilsyneladende mangler. Han holder posen med 
de 30 sølvpenge i den venstre hånd.

(Foto: Svend Aage Nielsen)
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En mulig linje i
Kaj Munks skuespil

Af Ricardt Riis, cand.theol,
pastor emeritus.

Der er et brev, som muligvis skal tillæg-
ges ret stor betydning i bedømmelsen af 
Kaj Munks skuespil. Det er et brev af 2. 
juli 1928 fra Kaj Munk til Hans Brix. 
Blot fik Hans Brix aldrig dette brev, 
så han har ikke kunne tage hensyn til 
det i den gengivelse af brevvekslingen 
mellem ham og Munk, han har givet 
i Hurtigt svandt den lyse Sommer fra 
1946. Brevet er først blevet tilgængelige 
med åbningen af forskningscentret ved 
Aalborg Universitet.1 

Brevets første del lyder således:

Min kære gode Censor.
Det er med største eller dog med 
megen Sorg og Modvilje, jeg sender 
mit nye Arbejde fra mig. Det har været 
mig en usigelig eller dog vanskeligt 
sigelig Lykke igen at mærke Aandens 
hele Uvejr rase om mig, igen helt 
og fuldt at føle mig som Redskab 
– efter i 3 eller 4 Aar at have ligget 
paa Møddingen saa at være fundet af 
Apollo igen. Jeg er jo nu sikker paa, 
at større Værk end dette – maaske 
lige saa stort nok, men ikke større – 
at større Værk end dette har Verden 
ikke modtaget paa Karakterdramaets 
Omraade siden min store Ven 
Shakespeares eller dog min unge Ven 
Ibsens Dage; og derfor gør det mig 
saa ondt at skulle udlevere det først 

1 Brevet findes registretet under
KMF-nr. 28 04 10 og er tilgængelig i digital 
billedscanning på webadressen
www.kajmunk.hum.aau.dk/show.php?aub=001266943

til Behandling hos den uimponable 
Kritik (rettere uimponendable) og saa 
til Tilsviningen hos Blasertheden og 
Misundelsen og endelig til min egen 
Paavirkethed af disse 3 Magter. 
I Parenthes: jeg anser stadig En 
Idealist for mit uovertrufne.

Brevet var tænkt som en ledsageskri-
velse, når Munk fremsendte skuespillet 
Fra Tidehvervet til Brix. Jeg gætter på, 
at Brix i sommerferien lagde vejen om 
ad Vedersø, så det blev overflødigt at 
sende brevet. Man kan forstå af disse 
indledende bemærkninger, at Munk 
virkelig regner Fra Tidehvervet for 
ét af sine helt store skuespil. Han har 
“ligget på møddingen” i tre til fire år, 
siger han, men det betyder jo, at han 
her klassificerer de skuespil, han har 
skrevet i den tid, Ordet, Kærlighed og 
I Brændingen som “møddingsarbejder”. 
Godt nok skal man ikke altid regne en 
forfatters ord om hans egne værker som 
den bedste bedømmelse af dem, men 
alligevel. Det er kun En Idealist, der 
slipper for indirekte at få betegnelsen 
“møddingsværk” ned over sig.
 
Munk fortsætter:

Fejlen i dette Arbejde kan maaske 
siges at være Gentagelsen af Herodes-
Motivet: Kampen med Gud (som jo nu 
engang er det eneste, der interesserer 
mig i denne Verden); men man kan 
lige saa vel kalde det det modsatte af 
en Fejl. Lad det være anden Del af en 
stor Trilogi under Fællestitlen: Fra 
Tidehvervet,
hvor Bog I er Politikeren (Herodes),

Bog II er Videnskabsmanden 
(han her), og

Bog III er enten Kunstneren 
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(f. Ex en hellensk Billedhugger 
eller en persisk Digter) eller 
Kirkemanden (f. Ex. Kaiphas 
eller hvad siger De om selveste 
Paulus?)

Munk slutter så af med at opfordre Brix 
til at sige sin uforbeholdne mening 
om Lucrets, som stykket hed på det 
tidspunkt. Han kan godt tåle det. Det 
kunne han dog ikke. Da Brix senere 
erklærede, at “også Lucrets er svagt”, 
lagde Munk det i skrivebordsskuffen, 
og derfra kom det først op med 
Mindeudgaven i 1948. 

Hvad jeg her vil sige lidt om, er de planer 
om et fremtidigt skuespil, som Munk 
her afslører, at han har. Et skuespil, 
hvor en kunstner eller en kirkemand 
skal beskrives som kæmpende mod 
Gud. Det er jo, siger Munk, det eneste, 
der interesserer ham. Man kan ud fra 
et brev til Hans Brix af 26. maj, hvori 
Munk omtaler En Idealist, se, at Munk 
tænker sig både Herodes og Lucrets 
som manden, der i sin kamp mod Gud 
hindres af kvinden.
 
Og det, man nu kan spørge sig om, er, 
om der er nogle skuespil i den nærmere 
eller fjernere fremtid, regnet fra 2-7 
1928, der kan siges at være skrevet over 
den læst, hvor manden i sin kamp mod 
Gud hindres af kvinden, og hvor den 
mand, der kæmper mod Gud, er én af 
hans tjenere.
 
Det er der. Jeg skal nævne to hele og to 
halve eksempler på noget sådant.

Havet og Menneskene
Der er først Havet og Menneskene, 
skrevet i foråret 1929. Der er en ganske 

mærkelig sammenhæng mellem dette 
stykke og den ikke udgivne roman 
Pastor Erling til Klitte fra december 
1925. Ikke blot genbruger Munk en del 
personer fra romanen i skuespillet, han 
lader også hovedpersonen gennemgå 
den samme forvandling til stærk 
missionsmand og lader det i begge 
tilfælde være udslag af en forfejlet 
kærlighedshistorie. I romanen er det først 
til sidst, at den rabiate missionsmand 
falder for kærlighedens tillokkelser. 
Dette får ham til at forlade sit embede 
for at bruge resten af sit liv på at sone 
denne overtrædelse af det sjette bud. 
Det tolkede jeg i min korte gennemgang 
af romanen (Munkiana 42,37) som 
udtryk for den største gudsbespottelse: 
han ville ikke ind under Guds tilgivelse. 
Men jeg er lidt usikker på, om det er det, 
Munk vil udtrykke med sin fortælling.
 
I Havet og Menneskene er Munk klare-
re. Nu tør han godt åbent afbilde en 
missionsmand som én, der kæmper 
mod Gud med alle troens formuleringer. 
Oven i købet lader han kvinden være 
ham en hindring i denne kamp. Men 
det må vist indrømmes, at han har brugt 
mange krumspring for at få de replikker 
frem, der skal afsløre dette.
 
Man kan her sammenligne med 
de usandsynligheder, han føler det 
nødvendigt at operere med i I Bræn-
dingen for at få den afgørende replik 
frem (se evt. Munkiana 49,26ff): han 
lader Krater have to sønner med vidt 
forskelligt temperament; han lader os 
komme i tvivl om, hvem af de to den 
unge præstedatter Marie er forelsket 
i; og usandsynligst af alt: han lader 
Marie gå i seng med “den forkerte”, 
med Ulrich. En god, kristen pige, oven i 
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købet fra et præstehjem, går i seng med 
en forkvaklet bohême, nej, hr pastor, 
den går ikke. Det kan da også kun 
lykkes, når han får hende til – ganske 
usandsynligt, tiden taget i betragtning – 
at glemme det, der prægede alle kvinder 
på den tid: angsten for at være blevet 
gravid. I den lange forklaring, hun giver 
efter hovedreplikken – Herberts: “Du 
elsker mig jo. Du elsker mig jo. To, der 
er forbundet i Kærlighed, har ingenting 
Ret til at skille” og hendes: “Saadan 
ved jeg nok, din Fars [dvs. Krater, alias 
Brandes] Bud er; men jeg har jo større 
Guder” – nævner hun ikke en eventuel 
graviditet med et ord. (Replik KMF 
1040, 1041).
 
De krumspring, Munk bruger i Havet og 
Menneskene, består i, at han lader sogne-
dronningen, købmand Alma Jensen, 
være i den grad altbestemmende, at hun 
også vil bestemme, at hendes datter, 
Gunhild, skal have kommis’en Henrik 
til ægtemand, så forretningen kan føres 
videre, og ikke præsten Erik Bynke, 
som hun ellers har fundet sammen med. 
Det virker i høj grad usandsynligt, også 
selv om Gunhild forsvarer sig med, at 
Erik er østerfra og derfor ikke forstår 
den magt, Alma Jensen har over sognet. 
(Replik KMF 570).

Man kan næsten bedre forstå – under 
de givne forudsætninger – at pastor 
Bynke reagerer, som han gør. Han bliver 
missionsmand. Da Gunhild opsøger ham 
kort før vielsen, fortæller han hende, at 
der om natten var sket noget med ham: 

Det var saa mørkt for mig, at jeg til 
sidst syntes, det var, som om Gud ikke 
var til. Det var blevet hen ad Morgen, 
og da skete der noget: med-et kom det 
som en straalende Klarhed til mig: Jo, 

Gud er netop til. Det er dig, der ved dit 
Begær efter Glæde og Lyst, ved hele 
dit verdslige Lykkejag har været ved 
at lukke ham ud af dit Liv. Hvad Ret 
har vi Mennesker til at kræve kronede 
Dage? Maaske det er i Sorg, i Afmagt, 
i Sjælens hvinende Smerte, at Sjælens 
Vinger gror. (Replik KMF 599). 

Dette forhindrede ham dog ikke i, da 
Alma Jensen dukker op og vil have sin 
datter med til kirke, at bønfalde hende 
om at lade ham og Gunhild få hinanden. 
Forgæves. Og tredje akt slutter med, at 
pastor Bynke lover Alma Jensen kamp: 

Jeg skal danne en Menighed om mig, 
der skal sætte mit Valg igennem lige 
for Deres Øjne. Elektricitetsværket 
skal bygges, Fjorden skal udtørres, 
Høfderne voxe i Havet, Dæmningen 
rejse sig — alt, hvad De ikke vil, 
det skal ske. Jeg skal skabe en 
Brugsforening, jeg skal knuse Deres 
Forretning, jeg skal kaste Jord paa 
Deres Kiste i Kirkegaardens Fattig-
mandskrog. (Replik KMF 664). 

Alt dette lykkes det faktisk Bynke at 
få gennemført, inden vi otte år senere 
kommer ind i fjerde akt, bortset lige fra 
dette med at begrave Alma Jensen. Og 
så er vi inde i den problemstilling, som 
Munk annoncerede i brevet af 2-7 28: en 
kirkens mand, der med kirkens midler 
og mægtige ordforråd kæmper mod 
Gud, og kvinden: Gunhild, der hindrer 
ham i denne kamp. 

Der er her i fjerde akt en række replik-
skifter mellem Gunhild og Erik Bynke, 
der stiller os overfor det spørgsmål: 
Hvem af de to er det, der har Gud på 
sin side? 

Det viser sig, at Bynke har været 
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nødt til at lave om på begivenhedernes 
rækkefølge for at kunne fastholde sin 
stålsatte holdning: 

PRÆSTEN: … Gud gav mig 
Kærligheden til dig for at knuse mig 
ved at tage dig fra mig. Jeg oplevede 
en Nat, da jeg forstod, at netop fordi 
jeg elskede dig, maatte jeg ikke faa 
dig; saaledes vilde Mesteren lutre 
Sølvet til at genspejle ham selv.

GUNHILD: Og æ Dag efter den Nat 
faldt du paa Knæ og bad Mor om at 
faa mig.

PRÆSTEN: Nej, nej, det var før den 
Nat. Da den Forstaaelse var kommen 
til mig, var jeg staalsat mod alle 
Fristelser. Den Nat gjorde mig til det 
Herrens Redskab, jeg nu er.

GUNHILD: Og dog var det æ Dag 
efter den Nat.

PRÆSTEN: Jamen du husker fejl, 
Gunhild. Et saadant Syndefald vilde 
gjort min Omvendelse til Skin og 
Upaalidelighed. Og den har dog 
været Klippegrunden for hele mit Liv 
siden da.
(Replik KMF 849-853). 

Han regner dette, at han faldt på knæ for 
Alma Jensen og bønfaldt hende om at få 
Gunhild, for et syndefald. Derfor flytter 
han det i sin erindring, ellers var det kun 
skin og upålidelighed. Men da vi véd, 
at hans omvendelse blev rullet tilbage 
dagen efter, at den var foregået, derved, 
at han faldt på knæ for Alma Jensen, 
drager vi med Munks tilladelse den 
slutning, at omvendelsen var skin og 
upålidelighed, at altså “klippegrunden 
under hans liv” er skin og upålidelighed. 

Altså: Er Gud i alle de fromme ord, 
i alle helliggørelsesmøderne, i alle de 
omvendte sjæle i sognet? Eller er han 
i Gunhilds kærlighed? Hun hævder, at 
hun, skønt gift med Henrik, er hans, er 
Eriks. Men det nægter han: 

GUNHILD: Jo, a er. Og hvis Gud 
er til, skal a blive det hel og fuldtud 
engang. Ja, naar du igen er blevet 
min fine, lyse, glade Erik, saa skal a 
blive din.

PRÆSTEN: Den Erik, jeg var, kan 
jeg aldrig blive; ham har Gud frelst 
mig fra.

GUNHILD: Det er ikke Gud. Det 
er æ Djævel, der har ødelagt det 
udvendige af dig.

PRÆSTEN: Jo, det er Gud, der har 
været Naade over Naade imod mig. 
I min Gerning i Sognet har han givet 
mig Frimodighed og Sejr; og i mit 
eget Liv den Kærlighed til dig, hvis 
Fortvivlelse han saa, jeg ikke kunde 
bære Aar efter Aar, den tog han fra 
mig hel og ganske.
(Replik KMF 905-908).

Og han erklærer så, at han ikke elsker 
hende. Det får hende ud i en fortvivlet 
bøn:

GUNHILD: Jamen det maa ikke 
være det. A vil bede til Gud — ja, 
ja, a vil bede til dig — hør mig — a 
beder til dig — om du saa er til eller 
ej — hør mig: lad Erik se ind i sin 
egen Sjæl og se, hvad den er bleven 
til. Lad der ske noget, saa han faar 
set ind i Mors Sjæl, og hvad han har 
faaet gjort den til, og ligesaadan ind 
i æ Sogn sin Sjæl og se ind i min 
Hjerte og, hvad den har holdt ud 
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for hans Skyld, lad ham se al det og 
forfærdes, kære gode Gud, lad ham 
forfærdes, saa han omvender sig og 
bliver til den Erik, han var, da a var 
hans, og lad ham saa blive min igen.
(Replik KMF 913). 

Så lyder der et skud. Sognerådsforman-
den har begået selvmord, fordi Bynke 
har afsløret graverende unøjagtigheder 
i kommunens regnskaber. Og akten 
slutter med, at Bynke erklærer sig ræd 
for menneskene, for Gud og for sig selv. 
“Gem mig, gem mig, Gunhild, i din 
kærlighed”.
 
I begyndelsen af femte akt hører vi så, at 
Gunhild virkelig samme aften prøvede 
at “gemme ham i sin kærlighed”: hun 
kom op til præstegården, for

A kunde ikke lade det være. Saa 
elendig som du var gaaen fra mig. 
Den, man elsker, maa man da være 
hos, naar han har det ondt. Og du 
blev jo dog glad, da a kom.

PRÆSTEN: Min Gerning — min 
Menighed — hvis den vidste det om 
mig — hvis den faar det at vide — 
alt det, jeg har bygget op — og nu 
at skulle leve i evig Frygt, og i hvad 
værre er: Fortielse, Hykleri, Løgn.

GUNHILD: Hvad andet har du levet 
i, dem mange, mange Aar?
(Replik KMF 942-944). 

Nu er kampen mod Gud flyttet ind i 
Bynkes sind. Han har haft en drøm om 
sognet som et sogn af strandvaskere:

PRÆSTEN: … Er det sandt, vi er 
Havlig, vi her i Klitte? er det ikke 

Liv, det, vi lever? er vi druknede i et 
Skinliv? driver vi for Vind og Vove? 
er vi ikke Livet værd?

GUNHILD: A ved ikke, hvad nogen 
er værd, Erik. A ved kun, te kunde 
a faa Lov til at elske dig, ret som a 
vilde, da strømmed a over af Liv.

PRÆSTEN: Aah, Gunhild, jeg er 
som et Lig i Opløsning, der tumles 
omkring i Havstokken. Jeg ved ingen 
Verdens Ting mer. Ved ikke, om min 
Udvikling har ført mig op eller ned, 
ved ikke, om der er op eller ned; ved 
ikke, om alt det kønne, vi siger om 
Lidelsen som en Livsværdi, har noget 
paa sig eller er Fraser, vi pynter paa 
det meningsløse med for at holde os 
oprejst: ved ikke, om vi spotter Gud 
ved at bygge Dæmning eller spotter 
ham ved ikke at gøre det: ved ikke, 
aah, Gunhild, ved ikke, om jeg skal 
takke Gud for den Aftenstund, du 
kom til mig, eller jeg skal tigge ham 
om Tilgivelse for det paa mit Ansigt 
i Støv.

GUNHILD: Ved du heller ikke, om 
du elsker mig?

PRÆSTEN: Jeg ved, jeg gør det, 
Gunhild, men ved jo ikke, om jeg har 
Lov —
(Replik KMF 957-961).

Lad dette være nok til at vise, at man med 
en vis ret kan hævde, at den forestilling, 
han i brevet af 2. juli 1928 giver udtryk 
for, at han har, forestillingen om et tredje 
skuespil om mandens kamp mod Gud 
med kvinden som hans modstander, 
den forestilling materialiserer sig her i 
Havet og Menneskene. 
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Kardinalen og Kongen 
Måske man også kan sige, at den 
materialiserer sig i det næste skuespil, 
Munk skrev, Kardinalen og Kongen, 
skrevet i slutningen af 1929. Skuespillet 
holder sig i handlingsgangen ret tæt til 
Karl Federns bog om Richelieu, som 
jo også er hovedperson i skuespillet. 
Og man kan måske nok sige om ham, 
at han er en kirkemand, i hvert fald var 
han kardinal, men han var måske mere 
politiker end kirkemand. For det ser ud, 
som om han mener om sig selv, at han 
lige så meget går Frankrigs ærinde som 
Guds. 

Men kæmper han mod Gud?

Ja, det gør han, hvis dette at kæmpe 
mod Gud er identisk med at kæmpe mod 
kærligheden. Og for at vise det har Munk 
– uden Federns tilladelse – udstyret ham 
med en elskerinde. Desuden har han 
forsynet ham med en halvtosset bror, 
som i første akt optræder som Satan, 
der vil have Richelieu til at sælge sin 
sjæl til ham mod, at han får sæde blandt 
jordens mægtige (Replik KMF 33), og 
senere optræder som Vorherre, der på 
grund af den “verdensbrynde”, han har, 
straffer ham med, at han skal få sin vilje: 
han skal vinde magt, men sidde ensom 
blandt folket (Replik KMF 84).

Pater Joseph, Richelieus trofaste følge-
svend, mener, at Gud taler gennem den 
gales mund. Men Richelieu svarer: 

Ja. Og hvad taler han gennem den 
Gales Mund? Galskab selvfølgelig. 
Men gennem min Tanke, der er sund 
og klar, taler han sunde og klare Ord: 
Byg din Vilje paa Tro paa dit Kald, 
trods saa alt og sejr!
(Replik KMF 89). 

Taler Gud virkelig gennem Richelieus 
tanke? Ja, det går han tilsyneladende ud 
fra. Da enkedronningen senere vil have 
ham afskediget, og han mod forventning 
kommer ind ad en tapetdør og beder om 
nåde, siger han:

Min høje Herskerinde, tag ikke mit 
Livsværk fra mig, kald det Hovmod 
af mig, vanvittig Ærgerrighed, jeg 
ved ikke selv, kan ikke skille, hvor 
meget jeg vil det for Frankrigs Skyld, 
hvor meget for min.
(Replik KMF 636). 

Men lidt senere, da han har fået hende 
til at gå ved at røbe en fornedrende 
hemmelighed om hende, siger han til 
kongen: “Gud har kaldet mig til at staa 
ved Kongens Side alene”. (Replik KMF 
650). Her dukker tanken om Gud, der 
taler gennem Richelieu op igen. Og så 
har vi igen dette skema: kirkemanden, 
der kæmper mod Gud, men bruger 
gudelige våben i denne kamp.
 
Og elskerinden? Ja, fra hende har 
han modtaget den inderligste kærlig-
hedserklæring, (Replik KMF 253) og 
besvaret den, men ikke desto mindre 
“sælger” han hende senere for at 
kunne bevare sin magtposition (Replik 
KMF 379-385). Dette bevirker, at hun 
forvandles fra en glad kvinde til en 
intrigant. Og alle de kærlighedsforhold, 
Richelieu kommer i nærheden af, visner 
bort, selv den kærlighed, der uventet 
opstår mellem kongen og dronningen, 
får han til at dø igen.
 
Sent i sit liv bliver Richelieu udsat for 
et attentatforsøg. Det lykkes ham dog at 
undgå døden. Men mange er involveret 
i sammensværgelsen imod ham, der-
iblandt hans tidligere elskerinde, der nu 
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hedder Marie de Chevreuse. Han venter, 
at hun kommer til ham og taler med sin 
ven pater Josef derom. 

KARDINALEN: … Det Lys, der 
ler i alles Øjne, skal ogsaa tændes 
i mine. Ak, Pater Joseph, den, der 
ikke nemmed Elskov i sin Ungdom, 
nemmer det svært. Og det vil jeg 
betro Dem: Kvindernes stjaalent 
haanlige Øjekast, naar jeg nærmed 
mig, har voldt mig mer Pine end 
Tanken om Dolkene, Herrerne 
krammede under Kapperne, naar jeg 
gik forbi. Forstaar De nu min Jubel i 
Aften, De elskede, tvære, udgaaede 
Bul? Min Ungdoms blege Streg af 
Morgenrøde —

PATEREN: Som De vil det. Som 
Gud vil det. Kristus og Guds Moder 
give Dem den bedste Lykke i Nat.

KARDINALEN: Sov sundt. Mød 
mig frisk i Morgen. Jeg behøver ikke 
Kristus og Guds Moder i Nat. For jeg 
er en Gud i Aften, jeg er selv en Gud. 
(Replik KMF 868-870). 

Det er et tegn på, at et menneske kæmper 
mod Gud: han vil indtage Guds plads, 
han vil selv være Gud. Og i tilfældet 
her: Richelieu vil selv sørge for at få 
sit forhold til Marie de Chevreuse gjort 
godt igen, den gerning, der om nogen er 
Guds: at skabe tillid mellem mennesker, 
den tager han sig på. Ligesom Herodes 
tager sig for at få røverhøvdingen Akrab 
til at tjene sig (En Idealist Replik KMF 
1385). Men ak, Richelieu lider kort efter 
den tort at måtte erfare, at også hun var 
med i sammensværgelsen imod ham. 

Og netop det: at ville bemestre alle 
forhold, også kærlighedsforholdene, er, 
hvad han anklages for i sidste akt, hvor 
han ligger for døden og i en række syner 
møder de mange, han har voldt fortræd. 

Her holder Munk en slags dommedag 
over ham. Og ja, i det offentlige, i 
kampen om indflydelse, dèr kan han 
nok synes at besejre Gud; dèr optræder 
han stadig som den, der befaler, endog 
befaler han pavens nuntius at sørge 
for, at han bliver helgenkåret lige 
efter sin død, al tale om, at man aldrig 
helgenkårer den, der ønsker det selv, 
lader han hånt om. 

Men kvinden, han elskede, eller rettere: 
som elskede ham, Marie de Rohan, 
hende kan han ikke bemestre, hendes 
anklager kan han ikke sno sig fri af.
 

MARIE: Hvorfor tog du saa ikke 
mod hele min rige, stærke, vældende 
Elskov, Armand? Hvorfor gav du 
mig ikke Lov til at være Kvinde og 
være din? hvorfor gjorde du mig til 
Allemandstøsen der? [dvs.: Marie de 
Chevreuse, der danser tavst omkring 
dem, rr]?

KARDINALEN: Marie, Marie, du 
lever jo dog, er her, er til.

MARIE: Ja, som Minde og Drøm. 
Den, der lever, er hun.

KARDINALEN: Hvad gør jeg da, 
sig mig, hvad gør jeg da, for at du 
kan leve, og hun kan dø?

MARIE: Det er umuligt. Det kan du 
ikke.
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KARDINALEN: Saa er jeg fortabt. 
Der er ingen Himmel til for mig, naar 
hun skal leve, ingen Himmel for mig 
foruden dig.
(Replik KMF 1322-1327). 

Og lidt efter følger en dramatikers 
forsøg på at udrede den inderste gåde i 
teologien: forholdet mellem Guds magt 
og menneskets frihed: 

KARDINALEN: … Alphonse! du 
skal sige mig: er alting muligt for 
Gud?

ALPHONSE (ind): Alting er muligt 
for Gud.

KARDINALEN: En Gren, der er 
voxet krogen og visnet, kan han gøre 
den lige og frisk?

ALPHONSE: Lettere end Ilden 
fjerner alle Krogninger, og Vaaren 
lader friske Skudd gro ud.

KARDINALEN: Et Legeme, der 
er opløst og gaaet over i andre 
Forbindelser, kan han sanke det 
sammen igen?

ALPHONSE: Saa let som Tiden 
strømmer hen i Evigheden, mens 
ingen tæller Stoffet op.

KARDINALEN: Men en Sjæl — en 
Sjæl, som andre knækkede — andre 
smudsede med deres Smuds kan han 
gøre den hel og lys igen?

ALPHONSE (tøver)

KARDINALEN: Svar mig, kan han, 
kan han?

ALPHONSE: Angers Taarer tvætter 
meget.

KARDINALEN: Egen Anger eller 
andres Anger?

ALPHONSE: Egen og andres føjet 
sammen, tænker jeg.

KARDINALEN: Bed for mig, bed 
til den hellige Jomfru, at Herren Gud 
Almægtige vil forbarme sig.

ALPHONSE: Min Bror! Armand! du 
kommer!

KARDINALEN: Bed, bed, bed, 
om du saa skal slide alle dine 
Rosenkranse op. 
(Replik KMF 1337-1351). 

Tja, det var måske kardinalen selv, der 
skulle bede. Og typisk for Munk, han 
lader det være uafgjort, om Richelieu 
når igennem til den rette tro. 

Men at budskabet her er det samme 
som i Havet og Menneskene, det må 
vist være klart: en troens mand stiller 
hele arsenalet af fine trossætninger op 
mellem sig og Gud og mellem sig og 
kærligheden. Ikke blot går han selv glip 
af livet som i Havet og Menneskene, 
han får også alle kærlighedsforhold 
omkring sig til at visne. Sådan sker det 
for Richelieu i Kardinalen og Kongen.

Hamlet
Hamlet indtager en særstilling i Munks 
produktion. Jeg vil her forstå det ud fra 
den forudsætning, at Munk har haft den 
frækhed at lægge sit eget skema ned 
over Shakespeares stykke. Hos Munk 
er Claudius ikke skurken og Hamlet 
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ikke helten. Hamlet får af Munk tildelt 
samme skæbne som Richelieu: dette, at 
han tror, han har fået et guddommeligt 
opdrag, bevirker, at kærlighedsforhold 
visner omkring ham. I Hamlets tilfælde: 
forholdet til Ofelia og forholdet mellem 
Gertrud og Claudius. Dette sidste forhold 
er nemlig hos Munk i modsætning til 
hos Shakespeare beskrevet som et ægte 
kærlighedsforhold.
 
Blandt det særstof, Munk har, er dette 
replikskifte:
 

CLAUDIUS: Gertrud, Gertrud, hvad 
kunde ikke vi to have haft for en 
Sommer — uden din Søn!

FRU GERTRUD: Angrer du, at vi 
den Nat talte sammen om ham, den 
Døde, saa længe, at — at —

CLAUDIUS: — at vi talte os ind i 
hinandens Favn under Morgen? Jeg 
angrer intet, Gertrud, vil intet angre, 
ved, at alting kommer, som det maa 
komme.
(Replik KMF 399-401).

Dette afbilder, for mig at se, kærligheds-
forholdet mellem de to som ægte. For 
netop dette at vide eller rettere tro på, at 
alting kommer, som det må komme, er at 
tro på kærligheden. Senere brydes dette 
forhold i stykker, for Gertrud kan ikke 
tro, at Hamlet, hendes søn, er ude efter 
at slå Claudius ihjel, hvilket Claudius 
omsider bliver klar over. I slutningen af 
femte akt hedder det (også som særstof 
hos Munk): 

CLAUDIUS (løfter sin Haand 
mod hende, men lader den atter 
synke): Holder vi stadig af hinanden, 

Gertrud?

FRU GERTRUD: Jeg ved det ikke.

CLAUDIUS: Jeg heller ikke. Jeg ved 
ingenting mer.
(Replik KMF 657-659).

Alverdens-Urostifterne
Til sidst kun en vis form for genbrug hos 
Munk. I Alverdens-Urostifterne har han 
ladet Paulus blive vred over, at de andre 
apostle ikke uden videre godtager hans 
apostolat:

PAULUS: (kæmpende med sin 
Vrede.) Ypperstepræsternes Øjesten! 
De hader jer, men mig hader de 
tidobbelt nu. Og min gamle Far vil 
forbande mig og fratage mig Ære 
og Arv. Jeg er Farisæer, og jeg staar 
her foran jer — I er Fiskere og 
ulærde Mænd — Galilæere — og 
dog har jeg søgt jer og bøjet mig 
for jer og tilbudt jer Haand. Svarer I 
mig med et Spark, nuvel, saa — jeg 
tigger ikke — saa rejser jeg ud over 
Verden med min egen Jesus, ham, 
som jeg har set. Jeg skal konkurrere 
jer sønder og sammen. Jeg skal 
starte en Bevægelse, som jeres er 
Vand overfor. (Der galer en Hane 
i nærmeste Hus. Paulus hører det, 
han ser paa Peter, og Peter ser paa 
Paulus. Paulus smiler spottende. 
Men Peter bliver ved med at se paa 
Paulus. Da kaster denne sig ned og 
griber Peters Haand.) Peter, tilgiv 
mig. Denne Gang var det mig, den 
galede for. Dette Helvedes Hovmod 
i mig — jeg bliver det aldrig kvit. 
Saulus bliver aldrig til Paulus. 
(Replik KMF 191).
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Som man kan se, svarer det til replik 
KMF 664 i Havet og Menneskene. Men 
her er der dog takket være hanens indgri-
ben en lykkelig udgang på hovmodet. 

Blot er dette vel endnu et eksempel på, 
at Munk har haft den opgave siddende i 
sindet, som han satte sig i brevet af 2-7 
1928: At lade det være en kirkemand, 
måske endda selve apostelen Paulus, 
som kæmper mod Gud.
 

Afslutning
Indrømmet: det er uhyre svært at trænge 
ned i de lag i en digters sind, hvor 
værkerne bliver til. Og man kan langtfra 
altid stole på de meldinger, der kommer 
fra digteren selv om, hvilke kræfter der 
rumsterer i dette dyb. Og da slet ikke 
når digteren hedder Kaj Munk, han, 
der glæder sig over, at han ikke véd, 
hvor han har sig selv, som han skriver i 
artiklen På Visit hos en Digter. Men den 
melding, der kom i brevet af 2-7 1928, 
er nu mærkelig troværdig. 

Morale: Uanset denne uvidenhed er 
det dog vist lykkedes Munk at sige 
noget sandt om sin dramatik. Sagt lidt 
drillende mod Munk: Blind høne finder 
også et korn. 

Litteratur
Alt hentet fra Kaj Munk - Studieudgave 
på Web http://www.kajmunk.aau.dk

Ikke (helt) som de andre

Af Knud Erik Andersen,
Kaj Munk Forskningscentret, ph.d.

Erik Thostrup Jacobsens (herefter ETJ) 
licentiatafhandling “Som om intet var 
hændt. Den danske folkekirke under 
besættelsen” er ikke af nyere dato. 
Den har efterhånden 25 år bag sig.  
Afhandlingen kom i bogform på Odense 
Universitetsforlag i 1991 og giver et 
billede af folkekirken under besættelsen 
– grundigt og nuanceret. Titlen er vel 
valgt og giver i overskriftsform det 
billede af folkekirken, som afhandlingen 
nåede frem til: Alt foregik i store træk, 
som om intet var hændt, besættelse eller 
ej.1 Kirken kan ses som et spejl af det 
danske samfund under besættelsen. De 
samme overvejelser og diskussioner og 
dermed også konflikter, som genfindes 
uden for kirkeligt regi. Blandt de få 
inden for kirken, der ikke altid var som 
de andre, var Kaj Munk. Derfor måtte 
han blive en person, der stod strid om.2 

For Munk var det centrale i situationen 
ikke at ‘få det bedste ud af situationen’ 
ved at indgå i et samarbejde med 
tyskerne. Det var Munks forståelse, at 
Stauningregeringen havde svigtet, og 
at sandheden var det nøglebegreb, der 
nu trængte til at blive cementeret. Og 
i den kamp gik han gerne forrest. Ja, 
kunne ikke lade være. Det gjaldt om 

1 ETJs afhandling er den centrale danske under-
søgelse om kirken under besættelsen, som blev 
sat i gang af Statens Humanistiske Forsknings-
råd medio 1980’erne. ETJs kildemateriale er 
bredt og med danske kirkeblade som hoved-
kilde.

2 ETJ karakteriserer Kaj Munk som “én af lan-
dets mest yderliggående meningsdannere”, se 
Jacobsen 1991, s. 174.



25

Såvel Munk, biskopperne som det store 
flertal af danske præster – plus mange 
tyske præster! –  var opmærksomme på 
jødernes situation og reagerede på den.4 

Kirkens stillingtagen til
 ‘jødespørgsmålet’

Kirkelige dokumenter fra besættelses-
tiden udgivet af Jørgen Glenthøj i 
anledning af 40 års dagen for Danmarks 
befrielse 5. maj 1945 dokumenter kirkens 
stillingtagen til ‘jødespørgsmålet’. Jeg 
vælger at fremhæve to såkaldte ‘hyrde-
breve’5, nemlig:

• De danske biskoppers hyrdebrev 
af 29. september 1943: “Den 
danske kirkes stilling til 
jødespørgsmålet”.6

• Biskop Hans Øllgaards hyrdebrev 
til Fyns stifts præster af 2. oktober 
1943.

De danske biskopper gør i skrivelsen af 
29. september 1943 det klart, at “Overalt, 
hvor der rejses forfølgelse af jøder som 
sådanne af racemæssige eller religiøse

4  Jacobsen 1991, s. 62.Sml. Martin Schwarz 
Lausten: Jødehad og jødesympati i folkekirken, 
Rosinante 2013, Martin Schwarz Laustens ar-
tikel i Kristeligt Dagblad: “Kirkelige protester 
mod jødeforfølgelsen”, 4. oktober 2013 og 
Henning Tjørnhøjs artikel i Kristeligt Dagblad 
den 11. september 2009: “Præster har lang 
tradition for civil ulydighed”. Sidstnævnte dog 
uden kildehenvisninger.

5 Findes f.eks. på http://teol.ku.dk/bibliotek/
tekster/aktuelle/biskoppers_hyrdebrev_danske_
joeder_1943.pdf

6 Hyrdebrevet blev til efter et udkast skrevet af 
præsterne Th. Glahn og N.J. Rald. Fuglsang-
Damgaard blev efterfølgende kritiseret af flere 
af sine bispekolleger for ikke forud at have 
orienteret dem, hvad situationen ikke havde 
været til, mente Fuglsang-Damgaard. Se Martin 
Schwarz Lausten: Kirkens historie i Danmark, 
1999, s. 110.

at vække befolkningen til erkendelse 
af situationens alvor og det med 
forpligtende begreber som sandhed 
og retfærd. Tiden var til stillingtagen, 
national og kristelig bevidsthed. 
Provokation eller ej.

Kaj Munk var i samtiden kendt som en 
rebel; én der var mere provokerende end 
andre præster. Men – hvad denne artikel 
søger at påvise – så var Kaj Munk i 
afgørende spørgsmål grundlæggende 
enig med flertallet af danske præster og 
landets biskopper. 

Man kan diskutere, om Munks adfærd 
altid var den mest fornuftige eller 
klogeste, når det gjaldt principielle og 
grundlæggende samfundsspørgsmål, 
men hans ofte provokerende, grænsende 
til opsætsige måde at føre sig frem 
på – rebellen i Kaj Munk – kan ikke 
diskuteres. Den kan dokumenteres, 
hvad denne artikel gør. 

Kendskabet til Kaj Munks ‘samspil’ 
med andre præster såvel som enegang 
præsenteres i tre analyser, der 
omhandler:

1) Jødeforfølgelserne
2) Forkyndelsessituationen
3) Norgescirkulæret

1: Jødeforfølgelserne 

Kaj Munk var grænsende til blind over 
for Hitlers og Mussolinis brutalitet først 
i 1930’erne, som så mange andre på høj-
refløjen3. Samme blindhed havde Munk 
ikke når det gjaldt jødernes situation.
3  Kaj Munks fascination af Hitler i 1930érne ses 

fx i artiklen “Det nye Tyskland”, som Jyllands-
Posten bragte den 26. marts 1933 og ikke 
mindre i slutkapitlet i Vedersø-Jerusalem Retur, 
der udkom i 1934.
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grunde, er det den kristne kirkes pligt at 
protestere derimod. Skrivelsen, der var 
underskrevet af H. Fuglsang Damgaard, 
slutter med ordene:…“vi skal adlyde 
Gud mere end mennesker”.

Biskop H. Øllgaards hyrdebrev blev 
udsendt ved kurerer og oplæstes fra 
prædikestolene søndag den 3. oktober 
1943. Centralt i Øllgaards hyrdebrev 
hedder det: “Med dyb sorg har vi i den 
danske kirke modtaget en meddelelse 
om de forholdsregler, der er truffet 
mod jøderne i Danmark. Vi føler 
os bundne i vor samvittighed til at 
nedlægge indsigelse herimod, fordi 
forfølgelse af jøder strider mod den 
menneskeopfattelse og næstekærlighed, 
som Jesu Kristi Kirke er sat til at 
forkynde, og fordi det strider mod den 
retsbevidsthed, der råder i det danske 
folk, nedfældet i vor danske kristne 
kultur gennem århundreder.”

Max Friediger: Jødisk tak ved 
synagogeindvielsen

Ved genindvielsen af den københavnske 
synagoge i juni 1945 udtrykte over-
rabbiner Max Friediger sin varme tak til 
den danske kirke og ikke mindst biskop 
Fuglsang-Damgaard for den indsats, 
der blev ydet under krigen: “…vi vidste 
gennem Biskop fuglsang-Damgaard, 
at man bad for os og gjorde, hvad der 
stod i menneskelig Magt for at hjælpe 
os.”7 – Trods Werner Best forsikringer 
indledte tyskerne i 1943 en aktion mod 
jøderne, der førte til, at 400 jøder med 
overrabbiner Max Friediger i spidsen 
blev sendt til koncentrationslejren 

7 Martin Schwarz Lausten citerer Max 
Friediger i Kristeligt Dagblad den 4. oktober 
2013, artiklen “Kirkelige protester mod 
jødeforfølgelsen.” 

Theresienstadt. Umiddelbart efter del-
tog Fuglsang-Damgaard og en række 
præster i et omfattende arbejde med at 
få pakker med tøj, dåser og vitaminpiller 
sendt til dem.8

Kirkens modstand mod jødeforfølgel-
serne er således vel dokumenteret 
ligesom det er velkendt, at mange 
danske præster hjalp danske jøder på 
flugt, da aktionen mod jøderne kom i 
oktober 1943. Efter 29. august 1943 
var adskillige danske præster aktive i 
sabotagegrupper. Flere danske præster 
omkom under krigen, specielt i de sidste 
dag, på grund af deres modstand mod 
styret. Så vidt jeg kan vurdere har vi i 
Martin Schwarz Laustens (MSL) bog 
Jødehad og jødesympati i folkekirken9 
den bedste dokumentation for den 
indsats, der bredt var i den danske kirke 
for jøderne og imod det nazistiske styre. 
I Kristeligt Dagblad den 4. oktober 2013 
kan MSL konkluderende anføre: “Fra 
mange kredse i folkekirken, fra lægfolk 
og præster, blev der ydet en massiv og 
vedvarende protest mod den nazistiske 
jødeforfølgelse i Danmark.”10 

Kirken hilser jøderne
velkommen hjem

Den ånd, der i det hele prægede kirken, 
kom til udtryk på smukkeste vis i den 
overskrift som Kristeligt Dagblad gav 
artiklen om synagogens indvielse den 
22. juni 1945:

8 Martin Schwarz Lausten i Jødehad og 
jødesympati i folkekirken, Rosinante, 2013 og i 
Kristeligt Dagblad den 4. oktober 2013.

9 Martin Schwarz Lausten: Jødehad og 
jødesympati i folkekirken, Rosinante, 2013.

10 Sml. Henning Tjørnhøj i Kristeligt Dagblad 
den 11. september 2009: “Præster har lang tra-
dition for civiil ulydighed”. Tjørnehøj angiver 
ikke kilder til sine udsagn, hvad MSL gør.
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KIRKEN HILSER JØDERNE 
VELKOMMEN HJEM.

Artikelskriver
Munk var, som det fremgår ovenfor, 
ikke en ener i spørgsmålet om jøder-
ne. Ord og pen var Munks våben mod 
besættelsesmagten. Akiv modstands-
arbejde, sabotageaktioner m.m.  som 
flere præster var med i, kan ikke knyttes 
til digterpræsten i Vedersø. Til gengæld 
var hans ord og pen så stærke våben, at 
de gav genlyd, og efter en tid gjorde Kaj 
Munk til en person, der kunne samle 
tusinder til sine foredrag og hvis artikler 
i landets dagblade var efterspurgte.11

Som flere andre markerede Munk i 
artikelform sin modstand mod anti-
semitismen, hvad den interesserede 
læser kan konstatere, ved på kajmunk.
aau.dk at skrive ‘arier’, så fremkommer 
et antal henvisninger – ikke mindre end 
fem henvisninger under “Dramatik” og 
fire henvisninger under “Journalistik”. 
Blandt Munks artikler fremhæver 
jeg “Det kristenfjendske Tyskland”, 

11 I Søren Dosenrode (red.): Christianity and 
Resistance in the 20th Century: from Kaj 
Munk and Dietrich Bonhoeffer to Demond 
Tutu er spørgsmålet om, hvorvidt den kristne i 
en given situation (når øvrigheden svigter sin 
forpligtelse) bør sætte sig op mod øvrigheden, 
behandlet grundigt og i en sammenhæng, 
der dokumenterer, at temaet ikke blot er 
dansk endsige europæisk, men universelt. 
Spørgsmålet, der står centralt, er: “How is 
the Christian supposed to act when his og her 
government misbehaves?” Der er tale om en 
antologi på 290 sider, 2009. Kirkens ret til at 
blande sig i politik var under krigen et centralt 
diskussionsemne blandt såvel aktivistiske som 
mere moderate præster og universitetsteologer. 
Et vigtigt skrift blev her Regin Prenters 
Kirken og Retten, og igennem en illegal 
præsteforening, P.U.F., deltog adskillige 
præster i modstandsarbejde. 

som Jyllands-Posten bragte den 29. 
november 1936. Artiklen viser en 
Munk, der i sin “blindhed” dog var 
opmærksom på, at Hitler og hans 
folk svigtede afgørende i spørgsmålet 
jøderne, men nok kunne roses for andet, 
fx arbejdet med at genrejse Tysklands 
efter 1. verdenskrig. Munk skrev: “Et 
knust folk er på vej” – og det havde han 
jo ret i!
 
Jeg nævner også artiklen “Brændende 
Europa”12, hvori det hedder: “Hvad 
Hitler har øvet for Tyskland indtil 
nu, var strålende på én dyb og hæslig 
skygge nær: Behandlingen af jøderne.” 
Det var i denne artikel, at Munk tog 
sit endelige opgør med Hitler og skrev 
den kendte sætning: “Magten har taget 
magten fra ham.”

I rækken af artikler med rod i 
jødeforfølgelserne må også nævnes 
Kaj Munks “Åbent brev til Mussolini”, 
som blev bragt i Jyllands-Posten 
den 17. november 1938. Brevet, der 
efterfølgende blev latterliggjort af 
mange, indeholdt en opfordring til 
Mussolini om at gribe ind og sige… “til 
deres ven, Hitler, at nu maa det være 
nok”. Munk gav svar på tiltale ti dage 
senere. Det var ikke mindst for folk som 
ham (Munk), der var kendt og havde 
fulgt og forstået Mussolini, en pligt 
at reagere. En pligt, der ikke var hans 
alene, men i virkeligheden gjaldt alle.

Dramatikeren
Dramatikeren Munk har jødespørgs-
målet som hovedtema i Han sidder ved 
Smeltediglen, hvor hovedpersonen bærer 
det symbolske navn ‘professor Mensch.’ 
Stykket fik mere end 200 opførelser på 
12  Jyllands-Posten den 26.marts 1939.
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Folketeatret og blev en kæmpe succes.  
Han sidder ved Smeltediglen fik 
premiere i 1938, først i Oslo og siden 
i København. Når stykket først blev 
opført i Oslo er forklaringen, at man af 
hensyn til Tyskland ikke turde opføre 
skuespillet i Danmark. Men det turde 
man i Norge, hvor premieren var den 23. 
april 1938. I januar 1939 skulle Smelte-
diglen have været opført i Sønderborg, 
men måtte tages af plakaten efter 
henstilling fra ministeriet. Omtalen af 
stykket og den anspændte situation i 
grænselandet gjorde sit til, at interessen 
for skuespillet var enorm. Det stykke 
måtte man se – før eller senere.

Allerede i oktober 1938 kunne teater-
gæster i flere sønderjyske byer se 
Munks skuespil, hvilket ‘gæster’ syd 
for grænsen og en del danske fra det 
tyske mindretal var stærkt utilfredse 
med, “bevidst tyskfjendtligt” hed det. 
Efter at have været opført i Haderslev 
og Tønder nåede stykket til Aabenraa, 
hvor utilfredsheden med Smeltediglen 
slog ud i lys lue.

Medlemer af det nazistiske hjemme-
styres ungdomsorganisation uddelte 
flyveblade til de mange tilskuere, der 
ikke lod nogen i tvivl om, hvad unge 
tyskere med sympati for Hitler  mente 
om stykket, der blev betegnet som 
“…Overfladiskhed og Uvidenhed i 
Behandlingen af Racespørgsmålet…
()…en Forhånelse af det Tredje Rige og 
dets førende Mænd…()…Makværk …” 
Og med fremhævet tekst: “Hvor længe 
skal Grænsebefolkningen finde sig i, at 
Kaj Munks Stykke, der forhaaner det 
tyske Riges Statsoverhoved, opføres i 
Nordslesvig?”13

13 Nøjgaard 1958, s. 149.

I spørgsmålet om jøderne: Helt som 
andre danske præster

Jødespørgsmålet var et brændende 
samvittighedsspørgsmål for mange 
danske præster, og Kaj Munk var ikke 
nogen undtagelse. Hans holdninger 
var lig de andres! Men modsat mange 
præstekolleger vovede han tidligt og 
vedvarende i ord og tale at pege på 
det kristelige ansvar – og sige fra. Det 
kostede i sidste instans hans liv i januar 
1944.

2: Forkyndelsessituationen 

“I periodens start var der altovervejende 
enighed om, at Gudsordet var uafhængigt 
af tiden. Præsten skulle prædike Guds 
ord og ikke egne meninger….”14 

For det store flertal af danske præs-
ter var det ikke nogen god idé at 
forholde sig til nationens situation i 
prædikenerne under besættelsen.15 ETJ 
dokumenterer overbevisende, at sådan 
var det.  Meningerne var nok delte, 
men det store flertal af danske præster 
fandt det rigtigt, at besættelsen ikke 
krævede en ændring i forkyndelsen. De 
store kirkelige retninger, Indre Mission 
og Grundtvigianerne, var enige heri. 
For Indre Mission stod den personlige 
vækkelse som det helt centrale – krig 
eller ej. Grundtvigianerne, der var 
på linje med Samarbejdsregeringen i 
den førte politik, understregede at det 
gjaldt om at værne om “værdier som 
sandhed og ordets frihed, selv under 
de indskrænkninger”, der p.t. gjaldt 
og som “regeringen havde været nødt 
til at foretage.”16 Tidehvervsfolkene 

14 Jacobsen 1991, s. 82.
15 Jacobsen 1991, s. 84. 
16 Jacobsen 1991, s. 85.
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præciserede – ikke overraskende! –  at 
kirkens eneste opgave var at forkynde 
syndernes forladelse.17 

Danske præster skulle ikke bruge kirken 
og gudstjenesten som et nationalt våben, 
understregede professor Lomholt i en 
kronik i Nationaltidende, hvis indhold 
blev citeret i Kristeligt Dagblad.18

ETJ viser, at de forskellige kirkelige 
retningers indstilling til spørgsmålet 
om, hvorvidt situationen burde præge 
forkyndelsen, afhang af deres forhold 
til det nationale. Fortalerne for en aktiv 
stillingtagen, især kirkens højrefløj, 
mente – som Kaj Munk – at forkyndel-
sens baggrund “verdens og Danmarks 
sørgelige situation, nødvendigvis måtte 
omtales i prædikenen. At aktualisere 
Guds ord var at pege på tidens synd, og 
‘når tidens synd blev statsdyrkelse og 
menneskedyrkelse’, måtte forkyndelsen 
fordømme det og således uundgåeligt 
komme i skudlinjen. Kirken var en 
bekendelseskirke.”19

Biskopperne var (også dengang) forsig-
tige og besindige folk. Deres forståelse 
var, at man måtte gå på ‘to ben’. Man 
skulle hverken “isolere sig eller glide ud i 
det rent politiske”; præsterne skulle ikke 
søndag efter søndag tale om krigen og 
alle dens ulyksaligheder. Biskopperne 
forsøgte i det hele at balancere og 
lagde i bl.a. ordinationstalerne vægt 
på, at forkyndelsen skulle være bundet 
til evangeliet og samtidig tale ind i 
tiden. Den 9. april 1940 var ikke tabu, 
men ikke noget hovedtema i kirkens 
17 Egede Schack I Berlingske Tidende, refereret i 

Kristeligt Dagblad 17.7. 1941.
18 Professor Lomholt i kronik i Nationaltidende; 

citeret i Kristeligt Dagblad 10.10.1941.
19 Jacobsen 1991, s. 83.

arbejde. For kirken drejede det sig om 
evighedsbudskabet i forkyndelsen og 
i den sammenhæng var forsigtighed et 
nøglebegreb under besættelsen.20

 
ETJ dokumenterer, at en udvikling i 
synet på forsigtighed fandt sted. Fra en 
første tid, hvor det gjaldt om ikke at for-
tvivle, men “bevare frimodigheden” til 
hen i 1942, hvor kirken tydeligere stod 
for en linje, hvor tidens aktuelle forhold 
blev inddraget. Det er nærliggende at 
sammenligne med krigens gang og den 
tiltagende modstandskamp. Et forhold, 
der næppe kan undre.

Kaj Munk efterlyser uforsigtighed 
For Kaj Munk var sandhed et nøglebe-
greb.21 Det var en kristen nødvendighed. 
Djævelens værk skulle ikke ties 
ihjel. Hvad Munk forlangte af sine 
embedsbrødre var ikke forsigtighed, 
men det stik modsatte – uforsigtighed. 
Det var nemlig, hvad situationen 
krævede. Munks synspunkt kommer 
tydeligt til udtryk i artiklen “Præstens 
gerning i dag” fra 1941.  Her minder 
Munk om, at sandhed i særlig grad er 
et begreb, der gælder præsterne. “Når 
løgnen glammer over jorden, hvem 
skulle så råbe nej om ikke vi?” Klare 
holdninger og tydelige markeringer var, 
hvad der var brug for. Prædikestolen 
var ikke nogen undtagelse. Præsterne 
skulle ikke give folk en “god dag mand 
økseskaft” snak. Det var deres pligt 
at forbande djævelens værk; derfor 
kunne Munk konkludere, at præsternes 
opgave ikke var forsigtighed, men 

20  Jacobsen 1991, s. 85.
21 Den, der søger efter dette begreb på Kaj 

Munk-sitet, kajmunk.aau.dk, finder begrebet 
brugt i prædiken efter prædiken – og i et utal 
af artikler.
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“uforsigtighed”.22 “Når Mord og 
Brand slippes løs over Folkene, er det 
vor Sag i Guds Kærligheds Navn at 
forbande, så sandt vi ved, hvad der er 
Djævelens Værk …()… Mine Herrer 
Embedsbrødre, vor Gerning i Dag er 
Uforsigtighed.”

For Munk var prædikestolen selvfølgelig 
til forkyndelse, men også til skarpt og 
utvetydigt at tale Djævelens værk imod. 
Og ingen behøvede at være i tvivl om, 
hvem der var i Djævelens skikkelse.
 
Kaj Munk fik som den eneste danske 

præst forbud mod at tale fra en 
prædikestol 23

Kaj Munk blev som den eneste danske 
præst ramt af forbud mod at tale fra en 
prædikestol. Det skete, da den tyske 
rigsbefuldmægtigede Werner Best i 
november 1943 kom med et påbud 
herom. Munk overholdt ikke påbuddet. 
Den 5. december 1943 talte han i Vor Frue 
Kirke, Københavns Domkirke, Munks 
sidste prædiken i København. Samme 
dag besluttede tyskerne, at Kaj Munk 
sammen med tre andre danskere skulle 
‘betale’ for modstandsbevægelsens 
handlinger. Et af sine sidste opgør med 
besættelsesmagten tog Kaj Munk i sin

22 Præsteforeningens Blad 19.9.1941. Dele af 
artiklen genfindes i en prædiken offentliggjort 
i Nationaltidende 7.9.1941.

23 Jeg vover denne deloverskrift, om end det kan 
diskuteres, om der forelå et egentligt forbud 
eller ej. Det kan i hvert fald dokumenteres 
(Biskoppens arkiv), at Werner Best fik nys om 
Munks planlagte prædiken i København og 
kontaktede Fuglsang-Damgaard desangående. 
Per Stig Møller er ikke i tvivl i Dansk 
Forfatterleksikon, Rosinantes Forlag, 1999.  
PSM anvender den anførte formulering. Men 
altså: Måske lidt uklart om der forelå et diktat, 
et forbud. En kirkekamp på den hændelse kom 
det i hvert fald ikke til.

nytårsprædiken 1943. En prædiken han 
gav titlen “Kristus og Danmark”. Heri 
opfordrede han direkte sin menighed 
til at kæmpe mod tyskerne, “kæmpe 
på linje med det lænkede Norge og det 
blødende Finland.”

I spørgsmålet om 
forkyndelsessituationen:

Mere pågående og udfordrende end 
andre danske præster

For Kaj Munk var tiden ikke til at und-
lade at inddrage den aktuelle situation i 
forkyndelsen. Hyppigt i meget direkte 
og provokerende vendinger. Angreb 
på angreb mod værnemagten og 
danskere, der arbejdede for tyskerne, 
jfr. fx Munks sidste prædiken i Vedersø 
Kirke nytårsdag 1944. Resultatet var 
da også, at besættelsesmagten fandt det 
nødvendigt at forbyde Munk at prædike, 
hvad han så ikke efterlevede. Som den 
eneste danske præst fik Kaj Munk 
forbud mod at forkynde evangeliet fra 
prædikestolen. Som sådan: Ikke som de 
andre. Mere pågående og stridbar i sine 
formuleringer.

3: Norgescirkulæret

I marts 1943 udsendte Kirkeministeriet 
et cirkulære på foranledning af 
Udenrigsministeriet, hvori det blev 
henstillet at undlade at tale om den 
norske modstandskamp.
 
Kirkeministeriets skrivelse med forbud 
mod at omtale den norske modstands-
kamp blev udsendt gennem biskopperne 
og indledtes med en konstatering, 
nemlig, at “den norske modstandskamp 
i kirkelige blade er behandlet på en 
sådan måde, at fremstillingen har været 
egnet til at skade forholdet til Tyskland, 
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hvorfor Udenrigsministeriet har hen-
stillet, at det tilkendegives landets 
præster, at de under de nuværende van-
skelige politiske forhold bør afholde 
sig fra i skrift eller tale at behandle den 
norske modstandskamp, udover even-
tuelt at bringe sådanne meddelelser, 
som er fremkommet i den danske 
dagspresse, og som derfor tør regne med 
er godkendt fra officielt sted …()….”.24 
Skrivelsen var underskrevet V. Holbøll.

Forbudsskrivelsen kom i kølvandet 
på, at Harald Sandbæk i Kirkebladet 
for Viborg og Omegn havde bragt en 
artikel om den norske kirke og dens 
modstandskamp baseret på oplysninger 
fra Svenska Dagbladet, altså fra en 
ikke godkendt kilde. Vendingen “skrift 
eller tale” gav anledning til uro. Med 
ordet “tale” var også præstens ord fra 
prædikestolen inddraget. Og dermed 
var det forståelsen, at der var tale om 
et “indgreb mod kirkens forkyndelse og 
indre liv”.25

En kollektiv præsteprotest mod 
forbuddet om at måtte omtale

den norske kirkekamp
Stemningen rundt om i landets præste-
gårde og mellem præsterne indbyr-
des var anspændt. Enighed var der 
(naturligvis) ikke. Mange følte sig 
krænket af den ministerielle henstilling, 
andre manede til besindelse. Sognepræst 
i Assens, Knud Hansen (senere forstan-
der på Askov Højskole) var mand for 
at forfatte en præsteprotestskrivelse, 
der fik stor opbakning.  Centralt i 
præsteprotestskrivelsen hedder det: 
“…vi nægter at modtage en sådan 
tilkendegivelse. Vi har stedse følt os 
24 Her citeret efter Jacobsen 1991, s. 261 ff.
25 Jacobsen 1991, s. 121.

forpligtet til ikke i skrift og tale at 
give anledning til, at der måtte opstå 
unødvendige vanskeligheder for vort 
folk, men når der er tale om spørgsmål, 
der berører samvittigheden, må vi 
erklære, at vi ikke føler os bundet af 
hensynet til ydre vanskeligheder, men 
kun af hensynet til sandhed og ret. (Vi 
forbeholder os derfor ret til at tale om 
den norske kirkekamp, når vi finder det 
nødvendigt).”26

Skrivelsen cirkulerede i foråret 1943 
blandt danske præster uden at alle fik 
mulighed for at skrive under, da skrivel-
sen i alt væsentligt kom rundt i landet 
via private bekendtskaber. 

Ministerielle henstillinger har tjeneste-
mænd (og i sær ledende tjenestemænd) 
i offentligt regi pligt til at efterkomme, 
jfr. de vilkår, der er knyttet til at være 
tjenestemand. For flere provster og 
stiftsprovster var ministeriets henstil-
ling derfor ikke så lige en sag: På den 
ene side – som de opfattede det – Guds 
bud eller ministeriets henstilling. ETJ 
noterer da også, at kun 6 provster 
underskrev protesterne; flertallet afstod 
fra en stillingtagen, dvs. undlod at mar-
kere noget synspunkt.27

Individuelle protester mod 
Norgescirkulæret

Den kollektive præsteprotestskrivelse 
fik følgeskab af ni protestskrivelser 
fra enkeltpersoner med Kaj Munks 
skrivelse som den vel nok mest kendte, 
i hvert fald den mest udfordrende 
skrivelse.

26 Jacobsen 1991, s. 262. Den indrammede tekst 
er en senere tilføjelse, der ses på en del af 
protesterne i Kirkeministeriets arkiv.

27 Jacobsen 1991, s. 123-124. 
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Den – i min optik – mest grundige 
og gennemarbejdede protest til 
Kirkeministeriet, via biskoppen over 
Århus Stift, kom fra Ivar Nordentoft, 
sognepræst i Mariager.28 I 9 punkter 
argumenterede Nordentoft for det 
uacceptable i Norgescirkulæret. I 
punktform var hovedindvendingerne 
mod cirkulæret knyttet til:

• Kirken eller præsterne kan 
ikke modtage direktiver for 
forkyndelsen fra statsmagten.

• Den kristne forkyndelse må tale 
sandt og åbent om politik. Derfor 
kan kirken ikke undlade at tale i 
den aktuelle situation.

• Præsterne har pligt til at vejlede 
menighederne i deres menigheder 
– også når det gælder forhold i 
udlandet.

• Kristi Kirke er en enhed, så når et 
lem lider, lider de alle. 

• Grundlovens §84 omfatter alle 
danske borgere, også præster, 
hvorefter censur og andre 
forebyggende instanser ingensinde 
på ny kan indføres.

• Den danske grundlovs 
frihedsrettigheder er ikke 
bortfaldne på grund af den 
tyske besættelse, jfr. Den 4. 
Haagerkonvention af 1907.

• Den myndighed, dansk eller tysk, 
der tilsidesætter grundloven er 
ikke nogen sand øvrighed.

• Retsprincipper skal ikke prisgives, 
uanset konsekvenserne for kirken 
og landet.

• Den danske kirke er knyttet til de 
andre nordiske kirker. 

28 Jacobsen 1991, s. 263. Skrivelsen ses videre 
gengivet i Kirkens Front første nr. af juli 1943.

Kaj Munk nægter at
følge henstillingen

Kaj Munk foretog sig forskelligt som 
en følge af Norgescirkulæret: Dels 
skrev han til kirkeminister Valdemar 
Holbøll og dels til udenrigsminister Erik 
Scavenius og oplyste, at han nægtede at 
følge henstillingen. I sandhed stærk tale 
af en dansk sognepræst og tjenestemand.

Kaj Munks skrivelse til ministeriet blev 
indledt sådan: “Der er i dag til mig 
nået et cirkulære angående de danske 
præsters stilling til de norske forhold.” 

Udfordrende – typisk Munks – fortsætter 
skrivelsen: “Jeg skal herved tillade mig 
allerærbødigst at meddele det høje 
ministerium, at jeg agter ikke blot ikke 
adlyde det, men at handle stik imod det. I 
stedet for at anmode udenrigsministeriet 
om at varetage sine egne affærer og 
lade kirken varetage sine (til hvilke hr. 
Scavenius næppe er den helt rette mand) 
har kirkeministeriet gjort front den 
modsatte vej. Danske præster aflægger 
ed på de symbolske bøger og meget 
andet godt, men dog endnu ikke til den 
højtærede udenrigsminister. Netop på 
mit præsteløfte støtter jeg mig her. Jeg 
føler mig på det nøjeste forbunden med 
mine norske trosbrødre, både fordi de 
er norske, og fordi de er trosbrødre. De 
kæmper en kamp for de samme idealer, 
som også jeg har svoret at kæmpe for. 
Hvis jeg af menneskefrygt ville sætte 
mig hen som passiv tilskuer, måtte jeg 
føle mig som en forbryder mod min 
kristne tro, mit danske (d.e. nordiske) 
sind og min ed som præst. Det er bedre 
at skade Danmark i forhold til Tyskland 
end i forholdet til den Herre Jesus.” 
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Ganske spidst hedder det så: “Måske 
man egentlig burde lægge sag an mod 
ministeriet. Rettelig beset foreligger 
her jo det, at overordnede embedsmand 
vil forlede sine underordnede til 
embedsmisbrug. Thi vi præster er sat til 
at tale ordet og ikke til at fortie det. At 
gå på akkord med uretten – det alene vil 
få de alvorligste følger for land og folk. 
Det har Kristus lært os.” 

Munks manglende vilje til lydighed og 
ønske om aktivisme skinner igennem 
i fortsættelsen: “Hvis kirkeministeriet 
ikke omgående tager skridt til tilbage-
kaldelse af dette ubetænksomme cirku-
lære, er jeg henvist til at foretage en 
henvendelse til alle mine kaldsbrødre 
om fastsættelse af en søndag til kristelig 
fællesdemonstration i vore kirker for 
vore kære og tapre broderkirke i Norge. 
Her står jeg, jeg kan ikke anderles. For 
det er ikke rådeligt for et menneske 
at handle imod sin samvittighed”, 
underskrevet “allerærbødigst K.H.L. 
Munk, sognepræst til Vedersø.”29 

Den kirke-historisk kyndige læser har 
utvivlsomt noteret sig Kaj Munks brug 
af Martin Luthers ord i Worms fra 1521: 
“Her står jeg, jeg kan ikke andet.”

Kaj Munk var på linje med de fleste 
danske præster vedr. Norgescirkulæret. 
Men noget skarpere og mere udfordrende 
i sin henvendelse til Kirkeministeriet 
end andre præster. Vendingen “stik 
imod det” er et godt eksempel. Ikke bare 
nægte at adlyde, men handle stik imod 
ministeriets henstilling. Sådan!

29 Nøjgaard 1958, s. 181-182. Nøjgaard finder 
anledning til at bemærke, at Kaj Munk benyt-
ter sin præstesignatur og ikke sit forfatternavn.

Kravet om at cirkulæret skulle trækkes 
tilbage blev selvfølgelig ikke til noget 
lige som Munk heller ikke fik etableret 
nogen fællesdemonstration mod cirku-
lærets ordlyd. Det var der reelt heller 
ikke brug for, da det store flertal af 
danske præster “i praksis udviste den 
ulydighed, som Munk højtideligt pro-
klamerede.”30 

Stadig mere oprørsk
Situationen for Munk op til Norges-
cirkulæret har sikkert været med til at 
fremme den opsætsighed, der kommer 
til udtryk i skrivelsen. Igen og igen 
var Munk blevet ‘generet’ af både 
besættelsesmagten og den danske 
regering. Nogle eksempler:

1) Foraaret saa sagte kommer, hvis 
titel ikke var til at misforstå, 
udkom den 14. oktober 1942, men 
der måtte ikke reklameres for den, 
alligevel gik bogen som ‘varmt 
brød’.

2) regeringen forbød udlån af en 
række danske forfatteres bøger, 
bl.a. Munks.

3) forbud og censur mod Munks 
skuespil.

4) 31. juli 1943 fik alle danske aviser 
forbud mod at bringe artikler 
af Munk, som – skriver Per 
Stig Møller – “blev stadig mere 
oprørsk”.31

Det var ind i denne udvikling, at Munks 
meget udfordrende, men også modige, 
opsætsighed kom til udtryk.

30 Nøjgaard 1958, s. 182.
31 Møller 2003, s. 313.
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Et brev, der følger op på 
Norgescirkulæret

“Jeg har nu indsendt min protest…
()… Måske vil de smide mig ud af min 
præstegård, som jeg elsker” hedder det 
i en Munk-skrivelse til sin provst af 29. 
marts 1943. “Lidt penge har jeg jo, så 
hvis de ikke også tager dem, klarer Lise 
og børnene sig vel en stund. Måske vil 
de smide mig i kachot, det er værre, det 
har jeg ikke helbred til. Men skidt med 
det. Bare jeg kan stole på, at I andre ikke 
giver op, de få af jer, der er noget ved…
()…”. Tonen er blevet skærpet og Munk 
følger tidligere opfordringer til aktiv 
handlen: “Jurister, læger, ingeniører 
sidder i fængsel, det er en skamplet 
for kirken, at den hidtil har været den 
forsigtigste i kampen for sandhed og ret.” 
Niels Nøjgaard var af den opfattelse, at 
skrivelsen var “affattet med døden for 
øje”.32 Hvis det skulle være korrekt, så 
var Munks regnestykke forkert. Døden 
ventede længere fremme.

Skrivelsen viser en præst, der følte et stort 
ansvar for Danmark og sine nærmeste; 
han var skuffet over kirkens forsigtighed 
i forhold til besættelsesmagten og 
var sig samtidig bevidst, at hans 
helbred ikke tålte fængselsophold eller 
koncentrationslejrophold.
 

I spørgsmålet om Norgescirkulæret: 
Mere udfordrende end de

fleste andre præster
Kaj Munks evne til at provokere – sige 
sin mening klart og tydeligt, uanset om 
vedkommende var kirke- eller uden-
rigsminister – dokumenteres af hæn-
delsesforløbet om Norgescirkulæret. 

32 Nøjgaard 1958, s. 183.

Andre danske præster protesterede 
også, de fleste knyttet til den kollektive 
protestskrivelse, ganske få individuelt. 
Bland de få var selvfølgelig Kaj Munk.

Opsummering

Kaj Munk var ikke ‘prototypen’ på en 
dansk præst under besættelsen, hvad 
hans livshistorie dokumenterer. Han var 
i modsætning til det store flertal inden 
for kirken (og befolkningen) stærkt 
kritisk over for regeringens samarbejde 
med tyskerne og fandt, at kirken 
skulle markere sin modstand tydeligt. 
Samarbejdsregeringen var for Munk en 
skændsel for Danmark. 

Det påvises, at Kaj Munks ordvalg var 
mere udfordrende og provokerende 
end de fleste andre præsters – bundet 
som han var i sin forståelse af, hvad der 
tjente Danmark: Sandhed og retfærd, 
tydelig og stærk tale. Alligevel: Om end 
Kaj Munk ikke var ‘prototypen’ på en 
dansk præst under besættelsen, så står 
det klart, at Kaj Munk et langt stykke 
af vejen var grundlæggende enig med 
flertallet af danske præster og landets 
biskopper, når det gjaldt så afgørende 
spørgsmål som: Jødeforfølgelserne, 
forkyndelsessituationen og Norgescir-
kulæret. Derfor overskriften: Ikke (helt) 
som de andre.

Analysen af reaktionen på jødeforføl-
gelserne, forkyndelsessituationen og 
Norgescirkulæret dokumenterer videre, 
at kirken, som krigen skred frem, 
tydeligere stod for en linje, hvor aktu-
elle forhold blev inddraget. Formentlig 
et resultat af krigens gang og den 
tiltagende modstandskamp.
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Årsberetning for 2015,
aflagt 16. januar 2016 i

Vedersø Præstegård

Af provst Søren Dosenrode,
formand for Kaj Munk Selskabet.

Velkommen til vores generalforsamling og godt 
nytår – det er nok sidste gang vi kan sige det i år J

2015 har samlet set været et fornuftigt ‘Kaj 
Munk År’; man får mere end 308.000 hits, 
hvis man ‘googler’ Kaj Munk på internettet;  
til sammenligning vil en søgning på Søren 
Dosenrode give knapt 8.000 hits, så Munk fylder 
– og det er godt! 

Selskabet
Det går på sin vis godt; vi er 124 medlemmer 
– en lille fremgang; men vi minder lidt om et 
menighedsråd. Der er langt imellem vårharerne. 
Vi ved jo alle, at visdom og overblik kommer 
med alderen, så den del bekymrer mig ikke. Det 
der bekymere mig lidt, er at hvis ikke vi får de 
unge med, kan vi ikke give Munk videre … vi har 
stærkt behov for at missionere – Jørgen har igen i 
år medtaget Munkiana, så tag en håndfuld hver, og 
del dem ud til venner og bekendte!

Apropos Munkiana og udgivelser, så var 2015 et 
godt år.

Munkiana nr. 56
Jon Høgh: “Kaj Munk i tiden. I og omkring 
1936: Brændende Europa, diktatorerne, Oxford-
bevægelsen, reformationsjubilæum, børnebog”. 
Det er en fin artikel, der ser på Kaj Munk 
som journalist. Høgh studser over at KM i en 
ansøgning kalder sig selv jæger, præst og digter, 
men ikke journalist som vi jo ved fra Foraaret så 
sagte kommer, var hans ungdoms ønske, og som 
han jo i høj grad blev. 
Svend Aage Nielsen: “Korrektioner til udsagn af 
og om Kaj Munk”. 

Boganmeldelser
Jens Kristian Lings har hele to anmeldelser i 
Munkiana: Én af Per Stig Møllers: Aldrig skal 
Danmark dø – Kaj Munks avisdigte 1940 og 
censuren.  Og en af Arne Munks Etatsråden.

Jens Kristian Lings konkluderer  i forhold til den 
første, at hvis man ser på bogens indhold og det, 
der vejer tungest og også er det mest interessante, 
er det ikke lige det nationale eller forskellene 
på avisdigtene og dem i bogen eller Munks 

meningstilkendegivelser, der tæller, men så afgjort 
den udførlige og meget oplysende indledning, 
PSM giver om de daværende politiske forhold, om 
personen Munks ageren og om den danske (selv)
censurs forhold til Munk. Jeg er helt enig. 

Jens Kristian Lings  anmelder også genudgivelsen 
af Arne Munks roman Etatsråden. Jens Kristian 
giver en god beskrivelse og vurdering af sin ven, 
Arne Munks roman. Personligt er jeg mere til 
historieske bøger. Og derfor holder jeg meget af 
Hanne Munks fine og indlevende fortælling om 
hendes mand, Arne.

Der er en række forskningsartikler fx  argumenterer 
Søren Daugbjerg i sin artikel “Munk talte 
formentlig med Wested ved Camillas begravelse” 
mod en artikel af Ricardt Riis; herligt med debat! 

Per Stig Møller: “Af en ung hjælpepræsts 
breve”.  Zeuten ville i ‘præstelære’ og Munk optog 
ham i Vedersø. Det er en god artikel bygget på en 
øjenvidneskildring. Zeuthen skrev bl.a. om Munk: 
“Han kæmper en Kamp for sandhed og Aand. 
Han er et rigtigt Menneske, og han tror paa Aand. 
Dertil er han meget hyggelig og rar at tale med 
fuld af sjove indfald.”

En anden meget spændende artikel er Knud 
Erik Andersen: “Kaj Munk og Norge – Norge og 
Kaj Munk”. Det er en aldeles fremragende artikel. 
Vi ved alle, at Munk var begejstret for Norge og 
nordmændene, at han ærede biskop Berggrav etc. 
Her har vi for – tror jeg – første gang begyndelsen 
på en afhandling eller bog om Kaj Munk og 
Norge. Man kan kun håbe, at der kommer mere…

Og så var der den mere filosofiske artikel: 
“Styrke- og storhedsidealer i Kaj Munks politiske 
skuespil” af Mogens Pahus, også læseværdig og 
indsigtsfuldt.

Jørgen Albretsen og Peter Øhrstrøm fik 
virkeligt samlet et godt nummer dér!

Munkiana nr. 57
fik vi for 1½ måned siden; så lad mig nøjes med 
at nævne 

Knud Erik Andersen skrev en opfordring til 
at være med til at afprøve forskningscentrets nye 
studieudgave. 

Svend Aage Nielsen: skrev om Kaj Munk og 
Regensen (Regensen er Danmark i Sandhed og 
Aand… som Munk lidt højstemt skrev… andre 
ville nok have sagt tømmermænd og løjer J)

Lidt inspireret af Weekendavisen havde vi, 
som noget nyt, “Kan du løse opgaven? Test din 
viden om Kaj Munk” – der kan I jo så kommentere, 
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om den var for let eller svær …
Ricardt Riis skrev et svar til Søren Daugbjergs 

kritik af Ricardts artikel… Mon Daugbjerg stiller 
sig tilfreds, tiden vil vise det!

Peter Øhrstrøm: skrev en artikel med 
titlen “En persuasiv model for digitalisering af 
kulturarven: Kaj Munks værker som eksempel”.

Og endeligt havde Knud Erik Andersen 
haft læsebrillerne på, og havde gennemlæst den 
nyudgivne Samarbejdets mand. Minister Gun-
nar Larsens dagbog 1941-43 med henblik på at 
undersøge, hvorledes samarbejdsregeringen så på 
Kaj Munk. Også den informativ og spændende.

Alt i alt et godt nummer – vil jeg hævde.

Tilbage til Selskabets tilstand; den er god, med 
omkring 125 medlemmer og en rigtigt god 
økonomi. I husker, at jeg har insisteret på at spare 
op, til tiden EFTER Forskningscentret. Som I 
ved betaler Forskningscentret for at få lov til at 
publicere sine artikler hos os, i Munkiana.

Men træerne gror IKKE ind i himmelen! I 
sommers måtte vi aflyse vores seminar på grund 
af for ringe deltagelse. … Temaet var Kaj Munk 
og 1940’erne. I husker at vi har haft Kaj Munk 
i 1920’erne og i 1930’erne som temaer tidligere. 
Vi havde rigtigt gode oplægsholdere, og det var 
planlagt at afholde seminaret her i Vedersø. …

Hvad gør vi ved det? Er løsningen, at vi 
‘bare’ prøver igen til sommer? At vi henlægger 
seminaret til et andet sted? At vi helt ‘glemmer’ 
det? Det får vi mulighed for at diskutere under 
‘indkomne forslag’.1

Ser vi på publikationsaktivitet fra Selskabets 
medlemmer, har den været flot igen i år: 3 bøger 
blev det til.

Søren Daugbjerg udgav bogen Kaj Munk og 
Lolland. Her beskrives moderen Mathilde 
Petersens og faderen Carl Petersens familie-
forhold. Kaj Munks tilknytning til plejeforældrene 
Marie og Peter Munk belyses gennem digte, 
breve, citater og oplysninger fra personer, der har 
kendt dem. Ligeledes beskrives flere af Munks 
ofte livslange venskaber med familie, naboer og 
skolekammerater fra barndomsegnen.

Per Stig Møller genudgav Navigare necesse under 
titlen Aldrig skal Danmark dø; den har vi allerede 
talt om, fordi Jens Kristian har anmeldt den.

1 (Red.) Det er nu besluttet at afholde endagsse-
minaret Kaj Munk, en digter under krigen lørdag 
13. august i Kaj Munks Præstegård i Vedersø.

Og endelig udgav jeg bogen Kaj Munk – 
Manden og Værket … og så er vi på vej over 
til Forskningscentrets aktiviteter, så lad mig 
konkludere om Selskabet: Det går godt, men vi 
er udfordret på den manglende tilgang af yngre 
medlemmer fordi det er dem, der bringer Munk 
fremad i det 21. århundrede!

Forskningscentret
Forrige år fortalte jeg, at vi måtte påregne at lukke 
centret i begyndelsen af 2015, da bevillingen var 
ved at løbe ud. Nuvel vi sparede og påregnede 
at fortsætte til slutningen af 2015. Nuvel; i 
efteråret fik vi så den besked, at Instituttet og 
Fakultetet havde regnet forkert… Så vi fik midler 
til at fortsætte endnu et år. … At man kan regne 
flere hunderede tusinde kroner forkert er mig en 
gåde, men en af de behagelige! Så vi fortsætter 
ufortrødent.

Vi planlægger to arrangementer i løbet af i år: 
ét i forbindelse med Christian Grund Sørensens 
ph.d.-forsvar (noget om livsopfattelser, centreret 
om KM)2 og ét hvor vi skal fokusere på at få Kaj 
Munk ind i skoler, gymnasier og universitet. 

Der vil blive lagt information ud på vores hjemme-
sider – Centrets og Selskabets – og Jørgen sender 
informationer ud i vores nyhedsbrev.

Endeligt blev 2015 året, hvor Ordet blev oversat, 
kommenteret og udgivet på italiensk. Jørgen 
Albretsen og jeg har de sidste to år været i kontakt 
med en italiensk lektor, fra universitetet i Rom, 
der har arbejdet på dette projekt. Han skrev lige 
før jul, at ‘nu’ er det sket – herligt!

Hvad der så sker efter 2016 står så hen i det 
uvisse… men jeg er fortrøstningsfuld!

Sammenfattende
2015 har været et godt Kaj Munk år; ikke helt så 
godt som 2014, men samlet set godt! 

Tak for jeres opmærksomhed.

2 (Red.) Christian Grund Sørensen forsvarede 
4. maj 2016 sin ph.d.-afhandling Livssyn & 
Persuasion – Medier, Munk og Modernitet.
Video heraf på YouTube:
https://youtu.be/-kc1bId6wtM
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Referat af generalforsamlingen

Af Jørgen Albretsen

Kaj Munks Præstegård i Vedersø
lørdag den 16. januar 2016 kl. 13.20.

I alt 21 var tilmeldt generalforsamlingen.

Fra bestyrelsen var til stede: Formand Søren 
Dosenrode, kasserer Jørgen Albretsen, Anna 
Saarup Brinth og Ricardt Riis. Afbud fra næst-
formand Peter Øhrstrøm grundet anden aftale.

Dagsorden ifølge vedtægternes §11.

a) Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Formand Søren Dosenrode bød velkommen og 
foreslog på bestyrelsens vegne Jens Kristian 
Lings som dirigent.
Jens Kristian Lings (JKL) blev valgt og kunne 
konstatere, at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt.
Som referent blev Jørgen Albretsen valgt.
Som stemmetællere blev Niels Jørgen 
Langkilde og Carl P. Behrens valgt.

b) Formanden aflægger beretning om Selskabets 
virke i det forløbne år.
Formand Søren Dosenrode aflagde 
beretningen, som er trykt i dette nummer 
af Munkiana, side 36-37. Beretningen blev 
godkendt.

c) Kassereren forelægger det reviderede regnskab 
til godkendelse.
Jørgen Albretsen fremlagde som kasserer det 
reviderede regnskab.
Specielt bemærkede kassereren følgende i 
et regnskab, der ellers ikke frembød de store 
overraskelser:

Selskabets publikation Munkiana har opnået 
tidsskriftstøtte for 2015 via Statens Kunstfond 
på kr. 10.000. Der søges selvfølgelig herom 
igen i 2016!

Kassereren nævnte en mere morsom post 
på regnskabet: en tidsskriftagent i U.S.A., 
som administrerer tidsskrifter for en af vore 
abonnenter, havde fortolket kr. 175 som US$ 
175 og havde derfor indbetalt omregnet kr. 
1.146,88! Kasseren agtede at kontakte pågæl-
dende abonnent, når abonnementet normalt 

skal fornys for at få de kr. 971,88, som efter 
fradrag af kr. 175 for 2015 er betalt for meget, 
ført tilbage til pågældende, evt. efter fradrag af 
yderligere kr. 175 for 2016!  

Endelig nævnte kassereren, at selskabet havde 
sørget for bårebuket og kondolencehilsen 
ved Vagn Egetofts begravelse i oktober. 
Vagn Egetoft døde 10. oktober 2015. Han var 
med til at stifte Kaj Munk Selskabet og var 
bestyrelsesmedlem i mange år, hvor han gjorde 
en stor indsats.

Regnskabet blev godkendt.

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

e) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 
suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer: Anna Saarup Brinth 
og Ricardt Riis er på valg og bestyrelsen 
foreslår genvalg. Begge blev genvalgt.
Suppleanter: Bestyrelsen foreslår genvalg af 
Jon Høgh som første suppleant og Kjeld Roger 
Henriksen som anden suppleant. Begge blev 
genvalgt.

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 
kr. 175. Dette blev vedtaget.

h) Behandling af indkomne forslag.
Søren Dosenrode meddelte, at han havde 
modtaget to forslag.

1) Carl P. Behrens (CPB) havde ønsket en 
diskussion af, hvordan selskabet under en eller 
anden form kan støtte en ny mindefond, gerne 
med navnet Kaj Munks Mindefond, som blev 
formelt nedlagt i 2008 efter at have eksisteret 
siden 1945. Uddelingen af  Kaj Munk Prisen 
havde været en af om ikke den vigtigste af 
Mindefondens aktiviteter. I forbindelse med 
introduktionen af bogen Vedersø-Lolland 
retur i 2014 blev der indsamlet lidt over 1.000 
kroner, som kunne danne en beskeden men 
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signalgivende startkapital. Navnet Kaj Munks 
Mindefond kan formentlig ikke bruges igen, 
da CPB ved kontakt til Rolf Dorset, sidste 
formand for Kaj Munks Mindefond, havde 
fået at vide, at det kunne ikke lade sig gøre 
at genanvende navnet på en fond, efter at den 
formelt har været nedlagt et antal år. Problemet 
med navnet må undersøges nærmere og andre 
navne overvejes. Et konkret forslag til fondens 
virke fremkom: støtte udarbejdelsen og ikke 
mindst publikationen af bøger f.eks. til brug 
i undervisningssektoren. Desuden igennem 
aktiviteter at opmuntre til studiet af Kaj Munk 
og ikke mindst dennes litterære produktion. 
JKL nævnte, at modtageren af Kaj Munk 
Prisen i 2003, filminstruktør Nils Malmros, før 
havde nævnt planer om en Kaj Munk film, det 
kunne være en oplagt sag at støtte. Niels Jørgen 
Langkilde foreslog, at man går en lidt anden vej: 
kontakte Ringkøbing-Skjern Kommune og få et 
samarbejde i stand, hvor der ved en stort anlagt 
begivenhed i Præstegården uddeles en pris men 
måske vigtigst en “Kaj Munk Medalje”, dette 
inspireret af H.C. Andersen Medaljen, der giver 
megen omtale og en signalværdi. Noget sådant 
kunne bruges til at gøre kraftig reklame og 
måske gøre andre større fonde interesseret i at 
støtte Kaj Munk aktiviteter. Alt i alt noget for 
såvel CPB som for bestyrelsen at gå videre med.

2) Søren Dosenrode havde ønsket en diskussion 
af Kaj Munk Selskabets kommende seminar 
evt. med beslutning om formen, specielt i lyset 
af det aflyste semianr 2015. JKL fremhævede, 
at de seneste seminarer havde været udmær-
kede men alt for akademiske og med for 
mange foredrag. Der skal tages mere hensyn 
til, at ældre mennesker, som hovedparten af 
selskabets medlemmer udgør, ofte har brug 
for længere pauser. Det blev dikuteret at flytte 
seminaret væk fra Vedersø: Løgumkloster 
Refugium, Nyborg Strand, Skærum Mølle, 
Jaruplund Højskole og Fuglsang Herregård blev 
nævnt som muligheder. Desuden varigheden 
af seminaret. Kassereren nævnte, at seminaret 
meget hurtigt bliver for dyrt, sammenlignet 
med, hvad potentielle deltagere tilbydes ved 
tilsvarende arrangementer udbudt af andre 
foreninger. En svær balancegang!1

1 (Red.) Bestyrelsen arbejdede videre med 
sagen. Efter at have indhentet tilbud fra flere 
af de nævnte steder og diskuteret forskellige 
modeller for afvikling af et seminar, blev det 
medio marts besluttet at søge samarbejde med 

i) Eventuelt, herunder forslag til aktiviteter.

Knud Erik Andersen foreslog, at man flyttede 
generalforsamlingen til et tidspunkt i løbet 
af det sene forår eller i løbet af sommeren og 
kombinerede det med et endagsarrangement, 
da et sådant formentlig ville trække mange 
flere deltagere, givet årstiden, også til general-
forsamlingen. JKL fremhævede, at det ville kræve 
en vedtægtsændring at flytte generalforsamlingen.

Autoværnet generende placering foran minde-
korset på Hørbylunde Bakke blev igen nævnt. 
Bestyrelsen er opmærksom på sagen, se Munkiana 
nr. 57 side 39.

Et medlem fremhævede, at der på Maribo Tu-
ristkontor burde være et mere omfattende infor-
mationsmateriale om Kaj Munk til rådighed, 
gerne foldere, en trykt guide, måske som app til 
ens mobil, så turister på egen hånd selv kan køre 
rundt til forskellige Kaj Munk steder.

Jon Høgh, som også er medlem af bestyrelsen for 
Præstegården, nævnte på forespørgsel herom, at 
stillingen som daglig leder af Præstegården ikke 
bliver genopslået; men at man i stedet vil trække 
på et team af bl.a. frivillige kombineret med 
ansatte ved Ringkøbing-Skjern Museum. Dette er 
i hvert fald situationen indtil videre.

Generalforsamlingen sluttede kl. 14.48.

Umiddelbart efter generalforsamlingen overrakte 
Jørgen Albretsen på selskabets vegne en gave til 
Søren Dosenrode og oplæste en kort hilsen som 
lykønskning med dennes udnævnelse til provst i 
Sydthy Provsti og sognepræst i Hurup, Helligsø 
og Gettrup sogne.

Efter generalforsamlingen holdt cand.theol. pastor 
emeritus Ricardt Riis foredrag med titlen “Munks 
‘omsætning’ af Shakespeares Hamlet”.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig 
med genvalg af Peter Øhrstrøm som næstformand 
og Jørgen Albretsen som kasserer.

21.05.2016 Jørgen Albretsen

Præstegården og Ringkøbing-Skjern Museum 
og udbyde et endagsseminar Kaj Munk, en 
digter under krigen, lørdag 13. august 2016 
i Præstegården, som nævnt side 6-7 i dette 
Munkiana samt bl.a. på www.munkiana.dk. 
Alle opfordres til at gøre reklame for seminaret!
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