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Nr. 66

Af Jon Høgh

Munkiana, nr. 66, indledes med to nekro-
loger: Jens Kristian Lings` mindeord 
over vort norske medlem af Kaj Munk 
Selskabet, forfatteren Jan Pedersen, der 
afgik ved døden i september i år, og som 
i Norge kæmpede for at udbrede kend-
skabet til Kaj Munk, og Hanne Munks 
mindeartikel om erhvervschef ved kom-
munen, Ib Steen Gregersen, der i 2005 
tog initiativ til og gennemførte restau-
reringen af Kaj Munks Præstegård. Ib 
Steen Gregersen døde i oktober 2019. 

Derpå følger en længere og stærk arti-
kel, ’Tør vi?’ af forfatteren Ricardt Riis. 
Artiklen fokuserer på dramaet Ordet´s 
sensationelle slutning, ved et under at 
opvække et menneske, der har været 
død i fem dage. Efter at have studeret 
Kaj Munks betænkelighed ved netop 
dette under, står det klart for Ricardt 
Riis, at stykket har mistet nutidens 
folkelige interesse netop på grund af 
opvækkelsesscenen, som også nutidige 
teaterinstruktører har taget afstand fra 
og ved opførelser har erstattet af alter-
native løsninger. 
’Tør vi?’. Ja, Ricardt Riis tør. Han har 
skrevet sin egen alternative slutning, 
som kan læses i denne artikel, og som 
bunder i, at den i Kærlighed ikke troende 
pastor Kargos ønske om at få andre til at 
tro, er mere ægte Kaj Munk`sk end Jo-
hannes´ i Ordet, når han hævder, at der 
blandt de troende ikke er én, der tror.

Forfatteren Knud Erik Andersen bidra-
ger med to artikler til nr. 66. I den første 
slår han fast allerede i titlen, at ’Kaj 

Munk havde betydning’. 
Det havde han, det er rigtigt, og Knud 
Erik Andersen begrunder det dygtigt 
ved at give svar på en god vens 6 kri-
tiske spørgsmål af netop betydningen af 
Kaj Munks virke ikke kun ved sin tids-
bestemte dramatik, men også gennem 
hans journalistik i tidens store aviser.

I ’Hvordan fremtræder Kaj Munk i dag-
bladene?’ redegør forfatteren for Kaj 
Munks samfundsmæssige engagement, 
der mest kom til udtryk i digterens 
landsdækkende foredragsvirksomhed 
og i journalistikken, men også i dra-
maerne, hvor især Niels Ebbesen frem-
drages. 
Knud Erik Andersen beskriver Munks 
hvasse, til tider morsomme og til andre 
tider arrogante pen. Knud Erik Ander-
sen afslutter artiklen med denne konklu-
sion: Mit billede af Kaj Munk er ikke 
billedet af en helt, slet ikke, men af et 
helt menneske med en enorm styrke og 
mange svagheder. Styrke og svaghed. 
Det er disse to begreber, der er artiklens 
kernepunkter. 

Forfatteren Christian Hartung har skre-
vet artiklen ’Kaj Munk – Jesu vidne og 
profet’, der bl.a. behandler Munks fasci-
nation af diktatorerne Mussolini og Hit-
ler, men også, at han – efter at han havde 
indset, at deres magt kun byggede på 
terror og løgn og forfølgelse af jøderne 
– erkender at have taget fejl; litterært 
stærkest vel nok i skuespillet ’Han sid-
der ved Smeltediglen’ fra 1938. 
Martyriet eller vidnesbyrdet blev et 
centralt begreb for ham: at han som et 
kristent menneske kom til den overbe-
visning, at hans fornemmeste opgave 
måtte være at vidne om Jesus Kristus.
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Artiklen ’Kaj Munks opgør med dikta-
turet og demokratiet’ redegør for Munks 
afstandtagen fra diktaturideologien til 
vedgåelse af, at demokratiets idealer var 
de sandeste.

Det er bemærkelsesværdigt, at Kaj 
Munk altid, og under alle politiske for-
hold, gik ind for, at et individ til hver en 
tid kan afvise et andet individs synspunkt 
i en sag, men samtidig fastholde dets ret 
til at fremsætte det. Man skulle ikke tro, 
at en diktatorhengiven polemiker kunne 

mene sådant.  Om dette beretter forfat-
teren Christian Grund Sørensen i artik-
len ’Det ubekvemme og det sande. Kaj 
Munk og den frie ytring’.

Kirkebillederne i nr. 66 er hentet fra ’Ve-
dersø Kirke’, et lille hæfte, som ligger 
til købs i kirkens våbenhus. Fotograf: 
Aage Knak. Det er med menighedsrå-
dets tilladelse, at de smukke billeder 
kan bringes her. For denne gestus brin-
ger Kaj Munk Selskabet en stor tak. 
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Jan Pedersen in memoriam

Af Jens Kristian Lings

I 2005 anmeldte jeg i Kaj Munk Selska-
bets blad, Munkiana (27), en bog, ”Mar-
tyren Kaj Munk lever”. Den var skrevet 
af en nordmand, der hed Jan Pedersen, 
og den overraskede mig ved forfatte-
rens vældige engagement i Kaj Munks 
liv og digtning og ved et stærkt fokus på 
ham som martyr. Jeg føler mig fortsat 
overbevist om, at læsere af denne bog 
kommer til en virkelig forståelse af, at 
Kaj Munk blev martyr og betydningen 
af hans martyrium. 

Er der nogen nordmand, der i Norge vir-
kelig har kæmpet for at udbrede kend-
skabet til Kaj Munks inspirerende idea-
lisme og martyrsind, så er det bergens-
eren Jan Pedersen. Han var utrættelig 
i sin kamp, har fremhævet Kaj Munks 
navn utallige gange i sine artikler, hvori 

han altid byggede sine argumentationer 
op på sin kristne tros klippefaste grund-
lag.  

Men også i Danmark har Jan virket 
stærkt for kendskabet til Kaj Munk, 
f.eks. var han nogle gange foredragshol-
der på Kaj Munk Selskabets sommerse-
minarer, og sammen med Per Stig Møl-
ler var han hovedtaler ved Maj-festen 
i Vedersø Præstegård den 4. maj 2012, 
da Kaj Munks møbler vendte tilbage til 
Præstegården.

Kaj Munks søn, Arne, og Jan blev nære 
venner i 2001, og nogen tid efter sør-
gede Arne for, at også jeg fik lov at 
møde Jan. Venskabet med disse to blev 
af stor betydning for mig og mit virke. 
Arne døde den 7.april 2011, og nu er 
også Jan borte.

I maj 2011 inviterede Jan både Hanne 
Munk og mig til premiere på Kaj Munks 

Fra venstre ses: Jan Pedersen, Jens Kristian Lings og Arne Munk
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”Ordet” i ”Det Nationale Teater” i Ber-
gen. Teateraftenen var en stor oplevelse.
Og Jan havde bestilt fine værelser til 
os på et hotel og betalt for dem. I dag-
timerne viste han os rundt i sit kære, 
selvbevidste Bergen og fortalte så le-
vende og varmt om byens historie og om 
sin barndom og opvækst i den, at navnet 
Bergen siden da har stået i et særligt lys i 
min erindring. 
  
Jan og jeg har ofte sendt hinanden vores 
nyeste artikler. Vi kommenterede dem 
naturligvis, og som karakteristik af en 
Jan-artikel kunne jeg finde på at skrive: 
”Tak, du gamle kriger! Det var herligt 
at se endnu et lyn fra ordets sværd og 
Jans”.
  
Det var så livgivende at tage telefonen 
og høre den kendte norske stemme sige: 
”Goddag! Det er Jan!” Snakken med 
ham varmede.  Også han blev en stor 
inspirationskilde i mit liv. For det at leve 
er på en måde at være i en virkelig god 
vens bevidsthed.   
  
Jan døde den 11.september ´19, og alli-
gevel er han ikke borte, for han vil blive 
husket af sine mange venner, så længe 
vi lever. 
  
Da Jan aldrig mere vil ringe eller maile 
til mig, føler jeg, at det var mig, der 
døde lidt ved hans bortgang, for nu er 
jeg ikke længere i hans bevidsthed.  
  
Indtil jeg en dag går bort, må jeg som 
Jan-inspiration altså nøjes med at føle 
mig taknemmelig over, at jeg fik lov til 
at kende Jan i så mange år.
  
Æret være mindet om vores kære, 
norske og kristne ildsjæl, Jan.

Ib Steen Gregersen er død 
som 72-årig

Af Hanne Munk

Oprindelig var Ib Steen Gregersen lærer-
uddannet, men efter nogle år som lærer 
blev han ansat ved kommunen som 
erhvervschef, hvor han havde med byg-
ninger at gøre. Dette førte til, at han sidst 
i 90’erne begyndte at opkøbe gamle hi-
storiske og forfaldne bygninger, som han 
renoverede og solgte videre.

Blandt disse bygninger var Store Grun-
det ved Vejle, som han modtog ”Vejle-
prisen” for. Senere fulgte endnu en her-
regård, Lønborggård ved Ringkøbing 
Fjord, og det helt store projekt var Ant-
vortskov ved Slagelse med klosterruin 
og et 34.000 kvadratmeter stort areal, 
som engang var ramme om et kongeslot.

Hans første projekt var imidlertid herre-
gården Pallisbjerg ved Ulfborg, hvilket 
førte til, at han  et års tid senere købte 
nabogården, Brink, som blev hans og 
hustruens hjem de følgende år. Det var 
også her på Pallisbjergvej han etablere-
de sit firma ”Projektkontoret”.

Som den lokale projektmager fik Ib 
Steen Gregersen også interesse for 
Kaj Munks gamle præstegård i Veder-
sø.  Kirkeminister, Tove Fergo havde i 
2004 måttet opgive sin redningsplan for 
præstegården, da det ikke var lykkedes 
ministeriet at skaffe de millioner, som 
skulle bruges til restaurering af de sta-
dig mere forfaldne bygninger. 
Men i 2005 - efter 7 års tovtrækkerier og 
forliste planer - kom der på Gregersens 
initiativ endelig gang i restaureringen af 
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præstegården. Den daværende kirkemi-
nister Bertel Haarder havde frigivet 1,5 
millioner kroner, som ministeriet havde 
hensat til opgaven.  Beløbet skulle bruges 
til et nyt tag på stuehuset, men med Ib 
Steen Gregersens evne til at finde gode, 
solide, vestjyske håndværkere og uden at 
tage sig selv betalt, kunne det gøres for 
omtrent en tredjedel af beløbet, hvilket 
betød, at der også blev penge tilovers til 
resten af stuehuset.

Imidlertid skulle der findes 4-5 millio-
ner til længerne, og da Ib Steen Greger-
sen havde forbindelser til de store ”pen-
gemænd”, påtog han sig også denne 
opgave. I første omgang kontaktede 
han Bestseller’s Troels Holch Poulsen, 
hvis husarkitekt var behjælpelig med 
at udarbejde materialet, der skulle fo-
relægges de forskellige fonde, og da 
Gregersen ovenikøbet fik arkitekt Peter 
Carstens ind over projektet, blev de for-
nødne midler bevilget af Realdania. 

Når Ib Steen Gregersen i sin tid påtog 
sig opgaven, var begrundelsen den, at 
han syntes, at man ikke kunne være be-
kendt, at lade stedet forfalde. Han var af 
den formening, at vi i Danmark har alt 
for lidt respekt for vores historie og for 
dem, der gik forud for os.

Han udtalte til Kristeligt Dagblad i 
2005:
”Istandsættelsen af Vedersø Præstegård 
er mit lille bidrag til Danmarkshisto-

rien. Det skylder vi en mand som Kaj 
Munk, der kæmpede imod nazismen 
og selv betalte den højeste pris. Takket 
være hans og modstandsbevægelsens 
indsats blev Danmark reddet over i ”det 
gode selskab” blandt de allierede, så vi 
ikke efter krigen blev betragtet som en 
af de stater, der støttede det nazistiske 
Tyskland.”

Ære være hans minde!

Ib Steen Gregersen. I baggrunden Vedersø Præstegårds stuehus, som er under restaurering.
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Tør vi?

Af Ricardt Riis

Efter at have udgi-
vet en bog, der ven-
der sig imod unde-
ret i ”Ordet”, efter 
at have erfaret, hvor 
ringe opsigt den har 
vakt både blandt 
trofaste Kaj Munk 
fans og blandt mere 
lunkne Munk-til-
hængere, og efter 

ved gentagne studier at have forvisset 
mig om, at Munk selv ikke var så lidt 
betænkelig ved dette under, er det blevet 
ret klart for mig, at noget af det, der står 
i vejen for en fornyet folkelig tilegnelse 
af Kaj Munks tanker, er intet mindre end 
underet i ”Ordet”. 

Det er tilsyneladende også det, der står i 
vejen for diverse teaterinstruktørers lyst 
til at spille ”Ordet”. Man kan se det på 
den måde, de behandler underet med In-
gers opvækkelse på, når de endelig spiller 
det. På Det kgl. Teaters opførelse i 2007 
undlod man opvækkelsen, lod den blot 
symboliseres gennem Ingers hvidklædte 
skikkelse, der vandrede rundt mellem de 
talende efterladte; opvækkelsen, sagde 
man dermed, skulle forstås som mindet 
om Inger. 
Og da en bog om Kaj Munks dramatik 
– ”Kaj Munks dramatik i teaterhistorisk 
optik” – så dagens lys i 2011, anbrag-
te man på forsiden et foto fra en fransk 
opførelse af ”Ordet”, hvoraf det var umu-
ligt at se, om opvækkelsen skulle forstås 
håndgribeligt eller symbolsk. 
Det synes at være nødvendigt for en nu-

tidig teaterinstruktør at nedtone underet, 
gøre det symbolsk, altså fortælle alver-
den, at han ikke mener, det er en mulighed 
for et moderne menneske, hvor troende 
han end er, at opvække et menneske, der 
er død og har været død i fem dage. 

Forstår man dem ikke godt? Én ting er, at 
”Ordet” kunne gå for fulde huse i tredi-
verne og i de første år efter besættelsen, 
men når efterhånden det sensationelle 
ved opvækkelsen er blevet røbet og set 
og diskuteret, så forsvinder interessen for 
”Ordet”, netop fordi det byggede på no-
get sensationelt, og det sensationelle kun 
kan virke tiltrækkende til en tid; når det 
med tiden har fortaget sig, må man bygge 
en opførelse af ”Ordet” på noget andet, 
på en diskussion af, hvad kristendom er, 
på en diskussion af bønnens mulighed i 
vore dage eller på noget helt tredje. 

Men er så ”Ordets” dage forbi? Er så 
”Ordets” muligheder udtømte? Når in-
struktører har ment at turde binde an 
med ”Ordet”, blot de har kunnet få lov 
til at omtolke slutningen, skyldes det jo, 
at der er tale om et godt skuespil. Hvis 
man nu fra nogenlunde kompetent forsk-
ningsmæssig side kunne fjerne underet 
til sidst og i stedet for Johannes’ noget 
forkrampede trosopfattelse anbringe Kaj 
Munks egen langt mere dybtborende og 
retvisende trosforståelse, kunne så ikke 
vi moderne Kaj Munk fans få gjort teater-
instruktører interesserede igen? 
Men tør vi?

Det spørgsmål agter jeg at stille i det føl-
gende. Men først vil jeg godt prøve at 
afbilde Kaj Munks egen langt mere yd-
myge, men også langt mere realistiske 
trosforståelse. 

Forfatteren
Ricardt Riis
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To citater er påkrævede:
Det første er fra en artikel ”Paaskens 
Opad” fra Jyllands-Posten den 9. april 
1939. 

”Herre, vor Gud!” spørger vi, ”hvad 
skal vi se, før vi udfris herfra? Skal vore 
Børn ligge med oprevne Buge? Og hvor 
dybt skal vi selv forraade og svigte?” 
Paaskeklokkerne kimer hen over alle 
5 Verdensdele om ham, der opstod af 
Graven, skønt det var umuligt, og fór til 
Himmels og naaede op, skønt de kloge 
mente, det var ud i det blaa. Med denne 
Tro paa det utrolige tør vi gaa i Kamp 
mod Angsten i os og om os. Endogsaa 
Angsten for, at vor Tro tager fejl - at 
der skete ikke noget Paaskemorgen - at 
det var de afsindsfortvivlede Mænd og 
Kvinder, der af Skuffelse, Sorg, Natte-
vaagen, Sult og Dødsangst gled ud i et 
Anfald af Hysteri. Om alt kan jeg falde 
i Tvivl, om min Hustrus Kærlighed, 
om jeg selv er til. Men det røde Blod i 
mit Hjerte rejser sig til stærke, villende 
Slag, at jeg er til, at hun elsker mig, at 
han er opstanden. Ja, denne Tro vil jeg 
kæmpe for mod Verden og mod mig 
selv, for det ved jeg dog godt, den er mit 
Livs dyreste Eje, og hvad de andre by-
der mig i Erstatning for den er sølle, lat-
terligt, haabløst.” 

Der hører en længere forklaring til, hvis 
man helt klart skal kunne se, hvor rea-
listisk Munk med de tre trospåstande: 
selvets eksistens, kærlighedens virke-
lighed og Jesu opstandelse, graver ned 
til kristentroens basis. Den forklaring 
vil jeg vente med. Her er det nok med 
en bemærkning om, at Munk jo altså 
ikke regner muligheden for opvækkel-
sen af en død med til det, han som kris-
ten tror på.

Det andet citat er fra en prædiken fra 
”Med Ordets Sværd” side 8. Den findes 
under 16. søndag efter Trinitatis på stu-
dieudgaven. Her hedder det: 

”For det er jo hændt mig, at naar jeg 
saa stod dér, bedsk og fattig, ved Liget, 
da saa jeg, at Jesus var blevet stor hos 
dem, der havde mistet. Nu var det da 
deres eneste Trøst og Styrke, at Frelse-
ren var til. At de vidste om ham, at han 
er den, der opvækker døde. Det var for 
dem den eneste Tale, der havde Værd, at 
der var en saadan Undernes Mester til: 
han kunde lade de Øjne, der nu var bris-
tet, se det evige Lys, han kunde give de 
Lemmer, der nu segnede mod Forraad-
nelsen, Liv og Kræfter til at hæve sig 
højt over Stjernerne, det stivnede Hjerte 
i det kolde Bryst skulde sættes i Gang 
igen af Guds eget varme Hjerteslag, og 
vi, der stod her og vidste som det eneste 
visse, at alt var for evigt forbi, kunde af 
hans Naade gennem Taarerne smile et 
Paa Gensyn.
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Da skød Livets Træ op i Dødens Have, 
og i Læ af det blev det flakkende Lys i 
Præstens Sind til en rolig Flamme.” 

Denne tro, som nok mest ligner pastor 
Kargos tro i ”Kærlighed” – han, som, 
skønt han ikke selv havde troen, dog 
kunne få andre til at tro – vil jeg mene 
er en langt mere ægte kajmunksk tro end 
den tro, Johannes kræver i ”Ordet”, når 
han anklagende hævder, at der ”blandt 
de troende ikke er én, der tror” (replik 
928). 

Den trosforståelse vil jeg mene, vi bør 
prøve at indsætte i fjerde akt af ”Ordet” 
i stedet for den nuværende overspændte 
tro. Vi ville gøre Kaj Munk en tjeneste 
med det. Ikke blot ville vi afbilde Kaj 
Munks egen trosforståelse langt klarere, 
vi ville også få langt større mulighed for 
at få teaterinstruktører gjort interessere-
de i Kaj Munk igen.
 
For en del år siden skrev jeg en alterna-
tiv afslutning til ”Ordet”. Her fornyligt 
fik jeg anledning til at læse den igen. Og 
skønt det ofte går mig med sådan no-
get, jeg har skrevet for år tilbage, at det 
forekommer mig fortænkt og dårligt og 
uinspirerende, fandt jeg faktisk denne 
afslutning god, så god, at jeg vover at 
viderebringe den her. 

(901) Borgen: Laaget! 
(902) Johannes (staar i Døren): Aah, nej. 
Ikke Laaget! 
(903) Borgen: Johannes! dig! er du 
kommen? 
(904) Johannes: Ja, Far, jeg er kommen. 
(905) Borgen: Far? siger du Far? - Jo-
hannes! dine Øjne! du har din Forstand? 
(906) Johannes: Jeg har min Forstand, 
som I kalder det. 
(907) Lægen: De mente, De saa Deres 
Kærestes Lig, og alt blev væk for Dem. 
Da De vaagnede af Besvimelsen, havde 
De Deres Forstand. Var Deres Hukom-
melse ogsaa all right? 
(908) Johannes: Lidt efter lidt kom det 
hele. 
(909) Lægen: Der ser De, Borgen. Hvad 
sagde jeg? Mine Kure... 
(910) Borgen: Nej, Doktor, nej, nu skal 
De tie. Her vil jeg love min Gud alene. 
Ham ene Æren. 
(911) Lægen: Saa? 
(912) Borgen: Ja, Doktor, ja, Deres Kur 
-- den ser vi der. 
(913) Lægen: Tak, skal De have, Mik-
kel Borgen. Naar det gaar galt, er det 
min Skyld, og naar det gaar godt, Deres 
Guds. 
(914) Præsten: Tys, kære Venner, tys, 
tys! Hvad der end er sket, saa husk dog, 
vi staar ved en Baare. 
(915) Borgen: Men Johannes, Johannes, 
hvorfor flygtede du? og hvor har du 
været? hvordan har du haft det? hvorfor 
sagde du ingenting? 
(916) Johannes: Jeg kunde ikke. Jeg 
maatte have Ro, Ensomhed -- ud i Natu-
ren -- samle disse tusinde Tanker... 
(917) Borgen: Min Dreng, min Dreng! 
og nu staar du her, staar her med din 
Forstand. 
(918) Johannes: Nej, far, ikke med min 
forstand. Jeg véd ikke, hvilken forstand 
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jeg står her med. Kan man møde tomhe-
den og derefter have nogen forstand? 
(919) Borgen: Tomheden?
(920) Johannes: Ja, lidt efter lidt kom jo 
det hele. Først Agathe, så Inger! Og så 
kæmpede jeg for at komme tilbage i det, 
I kalder vanvid. Men jeg kunne ikke. 
Tomheden var for stærk.
(921) Lægen: Hvem taler om tomhed? Li-
vet ligger foran Dem, Johannes Borgen.
(922) Johannes: Ja, det gør det. Men 
hvilket liv? Livet i et knugende savn. 
Livet uden den, man har bundet sig til. 
Livet uden svar på de mange spørgsmål. 
Der er ingen, der svarer. Kun tavshed. 
Kun tomhed.
(923) Lægen: Den sygdom hjælper mine 
kure ikke imod. 
(924) Johannes: Nej, for her er der ingen 
hjælp. Der er ingen at drage til ansvar. 
Der er ingen til at svare. Hvorfor for-
langer han af os, at vi skal binde os til 
hinanden? Hvorfor lader han den gensi-
dige fortrolighed gro sig ind i alle dag-
ligdagens gøremål? Hvorfor lokker han 
os ind i kærlighedslivet så eftertryk-
keligt, at vi ikke kan andet end synes, 
det er vidunderligt. Åh, som vi havde 
det med hinanden, Agathe og jeg, som 
vi kunne dele alt med hinanden, som vi 
forstod hinanden! Og så skulle hun dø. 
Og ingen var der til at opvække hende, 
ingen til at trøste. Men dengang blev jeg 
dog nådigt ført ind i vanviddet. Nu? Nu, 
hvor jeg har fået min såkaldte forstand 
tilbage, nu er der ingenting. Kun tomhe-
den, gudsforladtheden.
(925) Præsten: Der er altid en mening 
med det, der sker. Engang vil De kunne 
se meningen med det, engang vil De 
se, at også denne begivenhed tjente et 
højere formål.
(926) Johannes: Tro ikke, at jeg ikke har 
gransket og tænkt, om ikke der kunne 

udfindes en mening med det. Men hvad 
var meningen med Agathes død? Hvad 
var meningen med den sindssygdom, 
jeg blev ført ind i? Jeg ser ikke ned på 
dem, der finder mening med det, der 
hænder dem. Men finde mening med 
det, der er sket mig, med det, der er sket 
her, nej, det kan jeg ikke. 
(927) Borgen: Herren gav, Herren tog, 
Herrens navn ...
(928) Johannes: Nej, far, Herrens navn 
er ikke lovet, ikke efter dette. Snarere er 
det forbandet. Havde jeg blot kraft til at 
forbande det, så måske jeg ville få fred. 
Men ikke engang det er forundt mig. 
(929) Mikkel: Sådan føler jeg det også. 
Kunne jeg blot få luft for min anklage. 
Men det er, som om dette hjem har gi-
vet os en grundskavank, vi kan ikke tro, 
men vi kan heller ikke tvivle til gavns. 
(930) Borgen: Skal det nu være galt, at 
man har givet sine børn en kristelig op-
dragelse!
(931) Johannes: Nej, far, skylden er ikke 
din, skylden er Guds. Han har ikke ladet 
tingene falde, så det, du har lært os, blev 
til virkelighed. Han, den almægtige, der 
kunne have forhindret dette, forhindre-
de det ikke. Og nu, hvor vi bønfalder om 
mening, nu, hvor vi vil forstå, nu er han 
tavs. 
(932) Maren: Skynd dig nu lidt, farbror!
(933) Johannes: Barnet, barnet! Dig hav-
de jeg glemt!
(934) Maren: Du lovede, du ville op-
vække mor!
(935) Johannes: Ja, det er sandt, det lo-
vede jeg. Men det var, mens jeg var syg. 
Nu siger de, at jeg er rask, og så kan jeg 
ikke opvække hende. 
(936) Maren: Skal hun så blive i him-
len?
(937) Johannes: Blive i himl...? Ja, ja, 
det skal hun. 
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(938) Maren: Ser hun så alt det, jeg la-
ver?
(939) Johannes: Om hun ser det, du la-
ver?
(940) Maren: Ja, det sagde du før; og du 
sagde, at hendes tårer falder ned på mig, 
når jeg gør noget forkert.
(941) Johannes: Javist, det sagde jeg 
nok. Men det var dengang jeg var syg.
(942) Maren: Er det så ikke rigtigt mere?
(943) Johannes: Joh, det er det vel nok. 
Det må det vist være.
(944) Maren: Godt! Men så er der no-
get, jeg tænker på. For når nu mor er 
i himlen, så er der jo ikke nogen til at 
bede aftenbøn med mig. Kan du så ikke 
gøre det, farbror?
(945) Johannes: Mig?
(946) Maren: Ja, farbror. Vil du ikke 
nok? Du har jo gjort det før, kan du nok 
huske. Dengang mor var syg, da var det 
dig, der bad aftenbøn. Det var så sjovt. 
For du gik altid i stå, når vi kom til det 
der med ”Ske din vilje”, kan du huske 
det?
(947) Johannes: Gjorde jeg det? Det må 
være fordi jeg aldrig har forstået det.
(948) Maren: Jamen, du behøver da hel-
ler ikke forstå det. Du skal bare bede 
det.
(949) Johannes: Lille pige, lille pige, se 
på din mor, se, hvordan hun ligger der, 
se hendes pande. Inde bag den gemte 
sig alle de tanker, hun havde, al hendes 
omsorg for dig, al den kærlighed, hun 
viste dig. Og nu er panden kold. Nu er 
blodet, der holdt det alt sammen i gang, 
stivnet. Nu kan hun ikke røre sig mere, 
du kan give hende et kys, men hun kan 
ikke kysse igen. Du kan sige, du holder 
af hende, men hun kan ikke mere sige 
noget som helst. Kan du forstå det?
(950) Maren: Ja, det er da nemt at forstå. 
For når hun er i himlen, kan hun jo ikke 

også være her. 
(951) Johannes: Åh, ja, det er måske 
sådan, det er. Jeg forstår det bare ikke. 
For det med himlen, det med Gud! Hvad 
er det egentlig for noget? Det er måske 
bare noget, vi bilder os ind?
(952) Maren: Ja, det sagde du også, den-
gang du var syg. Men du sagde også, at 
det var en god indbildning, for den var 
så tryg. Og jeg synes også, den er god. 
For det er så dejligt at bede til Gud. Så 
kan man rigtig sove godt bagefter. Men 
du må altså lære at bede det ordentligt, 
det med ”Ske din vilje”.
(953) Johannes: Ja, det skal jeg nok. 
Sige det kan jeg vel. Forstå det, nej, det 
tror jeg aldrig, jeg lærer.
(954) Borgen: Vi bliver nødt til at lægge 
låget på. De venter.
(955) Mikkel: Ja, vi må vel til det.
(Man lægger låget på og skruer det fast; 
der kommer folk og bærer kisten ud; Jo-
hannes, Maren og Lægen står tilbage). 
(956) Lægen: Det ser ud, som om lille 
Maren har ført Dem tilbage til kristen-
troen, Johannes Borgen.
(957) Johannes: Åh, ja, kunne man end-
da gå fra det nådige vanvid til det villede 
vanvid. Men jeg tror ikke, jeg kan.
(958) Lægen: Barnet kan vel. 
(959) Johannes: Ja, måske jeg også kan. 
Vi er jo alle børn for vorherre.
(960) Lægen: Det siger man jo.
(961) Johannes: Det er vi, doktor. Alle! 
Også kloge læger!

Menigheden synger: 

Udrust dig, helt fra Golgata,
løft højt dit røde skjold!
Thi synd og skræk, du ser det ja,
angriber mig med vold.
Udstræk din glavind i din harm
mod dem, som trodser dig,
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nedstyrt dem med en vældig arm
fra lyset og fra mig.
Da skal jeg, sikker ved din hånd,
ej frygte døden mer,
men ofre dig min frelste ånd
på dens nedbrudte ler. 

(Tæppe)

Egentlig burde vel dette kunne tale for 
sig selv. Men jeg er bange for, at jeg af 
hensyn til de mange Kaj Munk fans, som 
i den grad har vænnet sig til opstandelsen 
i ”Ordet”, at de på forhånd betragter en-
hver ændring som nærmest helligbrøde, 
er nødt til at prøve i detaljer at efter-
vise, hvordan teksten her er et udmærket 
udtryk for Kaj Munks trosopfattelse. 

Som man nok kan se, begynder ”min” 
tekst først ved replik 918. Og min pointe 
er nu, at hvad jeg lader Johannes sige i 
denne og de følgende replikker, kan gen-
findes næsten ord til andet hos Kaj Munk 
som udtryk for hans trosvanskeligheder, 
men at hvad han, Munk, lader Johannes 
sige (om påsketroens sejrsforvisning), 
findes kun i en Munk-prædiken over en-
kens søn fra Nain fra 27. september 25 1. 
Og jeg bilder mig også ind, at skildringen 
af ”min” Johannes’ vanskeligheder med 
døden, når den rammer et nærtstående 
menneske, er langt mere genkendelig 
for et normalt publikum end Munks Jo-
hannes’ lidt vidtløftige og uforståelige 
tale om påsketriumfen som det største 
tegn på bønhørelse og opvækkelsen som 
det sekundære (replik 924), for slet ikke 
at tale om Johannes’ påstand om at have 
bedt Gud om lov til at udføre underet og 
at have fået lov til det af højstsamme (re-
plik 926). 

Parentes: Munk deler den pietistiske op-
fattelse, at Gud gennem forskellige an-
tydninger kan gøre et menneske opmærk-
som på, hvad han gerne vil have dette 
menneske til at gøre. Han har således stor 
sympati for og god indlevelsesevne i Ox-
ford-bevægelsens påstand om i en ”stille 
time” i begyndelsen af dagen at kunne 
få besked fra Gud om, hvad han vil, at 
man skal gøre denne dag. Guds finger-
peg består her i, at han lader en bestemt 
handlingsvilje gro sig stærk i den pågæl-
dendes bevidsthed. Det samme gør sig 
gældende for Munk en dag i januar ´31. 

Her har Gud ladet den tanke gro sig fast i 
Munks bevidsthed, at han skal være præst 
i Berlin. Det skriver han i et brev til Niels 
Nøjgaard. Men selv om disse to præster 
er særdeles gode venner, selv om de har 
diskuteret teologi til den store guldme-
dalje i deres studieår, så forstår Nøjgaard 
ikke et klap af, hvad Munk skriver. For 
Munk benytter sig af det kodesprog, som 
pietisterne har som indbyrdes kommuni-
kationsmiddel. Man siger aldrig direkte, 
at det og det skyldes Guds indgriben, el-
ler at den og den overbevisning er lagt 
ind i ens sind af Gud, det siges altid via 
en antydning. I Munks tilfælde skri-
ver han i brevet: ”Jeg har fået den ind-
givelse, at jeg skal være præst i Berlin”. 
Det hele ligger i ordet ”indgivelse”. For 
den indviede tilhører siges der, at det er 
Gud, der igennem denne ”indgivelse” 
vil have Munk til Berlin, for Nøjgaard er 
det bare en idé, Munk selv har fået. Jeg 
har kun fundet ét sted, hvor Munk bruger 
den samme tanke. I ”Sejren”, replik 556, 
takker kardinal Sozzi Gud, fordi han ind-
gav ham den idé, at Italien skulle vinde 
krigen og kansleren tabe den. 
Parentes slut.
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Men altså: Hvem kan i farten opfatte 
disse spidsfindigheder? De fleste Kaj 
Munk fans, som ikke kender noget til 
Munks pietistiske kodesprog, læser hen 
over dem. 

Angående min replik 923: Her får jeg lej-
lighed til at vise lægens indskrænkethed 
på en mere direkte måde end Munk gør 
det. Munk lader i sin replik 929 lægen 
være så fuldstændig overbevist om, at 
der ikke vil finde noget under sted, at 
han blot beder Johannes om at skåne sine 
nerver. Og da præsten vil forhindre Jo-
hannes i at gå videre, holder lægen ham 
tilbage, replik 933. Igen: Han er 100% 
overbevist om, at Johannes’ besværgelse 
vil mislykkes. 
Om min replik 925 og Johannes’ svar 
926 blot dette, at disse tanker måske kan 
undværes. Det er blot taget med for også 
at få den reaktion på et dødsfald afbildet. 
Borgens gentagne ”Herren gav, Herren 
tog ….” fra tredje akt (replikkerne 802, 
808, 813, 817 og 822, hvor han aldrig når 
frem til at sige ”Herrens navn være lo-
vet” – noget, jeg finder meget menneske-
ligt sandt, og noget, jeg må bebrejde en 
opførelse af ”Ordet” ved Vedersø præste-
gård, at man ikke havde blik for – prøver 
jeg i replikkerne 927 til 931 at lade være 
en del af baggrunden for Mikkels og Jo-
hannes’ hældning mod ateismen. 

Så må jeg indrømme, at jeg kopierer 
Munk derved, at jeg lader et barn, Ma-
ren, komme til orde, Munks replik 931, 
min replik 932. Men hvor Munk bruger 
barnets umiddelbare tillid til at få Jo-
hannes til at udføre underet, bruger jeg 
den til med Løgstrup 2  at spørge ateisten, 
om han virkelig vil lade et barn vokse op 
uden den tryghed, som gudstroen giver, 
replik 931 til 953. For det må man vel 

bebrejde Johannes, at han derude i ræve-
graven kun havde blik for sin egen nød, 
han tænkte som vist alle ateister strengt 
individualistisk. Det vil sige, at han 
glemte, at han er en del af et samfund, 
at dette samfund har sine grundværdier, 
og at disse grundværdier kan sammen-
fattes i ”individets eksistens, kærlighed-
ens virkelighed og Kristi opstandelse”, 
jvfr ”Paaskens Opad”.
I Johannes’ udbrud ”Mig?” (replik 945) 
afsløres det, at den ateisme, han troede, 
han kunne bruge som tilværelsesforkla-
ring, måske ikke er så helstøbt, som han 
bildte sig ind. For vil barnet ikke kræve 
en forklaring, man kan leve på, og er ikke 
den eneste forklaring af den art den, som 
Johannes i sin tid gav Maren, og som hun 
nu aflokker Johannes: At hendes mor er 
i himlen? 
Taget som en selvfølge, naturligvis for-
di de voksne siger det, men også fordi 
det også for de voksne, der ikke er holdt 
op med bruge ordet ”sjæl”, er en natur-
lig ting. Når de ser døden, må også de 
sige, at den afdøde ikke er her. At vi ikke 
mere bruger ordet ”sjæl”, men taler om 
”selvet” eller ”bevidstheden”, betyder 
mindre. Johannes’ tvivlstanker, som han 
i replik 949 vil overføre til Maren, preller 
ganske af på hende. Hun forstår så ud-
mærket, at når hendes mor nu er i himlen, 
kan hun ikke på samme tid være her. 

Munk kendte godt den trøst, der kunne 
ligge deri. Han havde skrevet til lærer 
Wested, da hans kone, Camilla, var død, 
at det var en Satans løgn, at det legeme, 
han så for sig, var hende. Og Wested sva-
rede, at disse ord faldt som balsam på 
hans syge hjerte (Se Munkiana nr. 55, 
side 30). Han skriver: 
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”Jeg følte det saa forbavsende, da Døden 
blegnede hendes Ansigt. Dette Ansigt, 
der var mig saa usigelig kært, det blev 
mig paa éngang næsten ukendeligt, saa 
fuldstændig fremmed, at jeg ikke vilde 
se det mere. – Aa, det gør mig saa godt 
at træffe denne Virkelighed saa træffende 
betegnet i dit Brev. Intet beroliger mig 
mere. Hvor ofte har jeg ikke hørt og selv 
tænkt, hvor forfærdeligt det er at blive 
lagt i Graven. – Og nu maa jeg bekende, 
at jeg slet ikke føler nogen Uhygge der-
ved, at disse sørgelige Rester af det, der 
éngang hørte til min Camilla, lægges ned 
paa Onsdag. – Ja, jeg længes efter, at 
det maa blive overstaaet. Nej Nej, kære 
Kaj. Gud i Himlen være lovet; det er 
ikke hende, der ligger derude nu. Hun er 
gaaet ind bag Forhænget til sin Herre og 
Frelser.”

Vil man kalde lærer Westeds overvejelser 
her for en barnetro, så for mig gerne, jeg 
deler den, om jeg ellers kan være barnlig 
nok. Jeg er mere interesseret i at vise, at 
dette altså var én af de situationer, som 
Munk fortalte om i den prædiken, jeg 
henviste til i begyndelsen, hvor præsten 
(her altså den unge Munk) opdagede, at 
hans ord om evangeliet bevirkede, at ”Je-
sus blev stor” hos en, der hørte dem. Og 
følger vi hans ord i den prædiken, så har 
han også erfaret, at ”det flakkende lys i 
præstens sind blev til en rolig flamme”. 

Jeg må indrømme, at jeg skrev min alter-
native slutning på ”Ordet”, før jeg kendte 
lærer Westeds brev. Men netop derfor 
kan jeg da godt undre mig lidt over, så 
passende Marens bemærkning i replik 
950 er, når det altså er Munks tro og 
kamp med troen, der skal være basis for 
stykket. Og ja, godt nok kan der være en 
mægtig spændvidde i Munks indre, men 

så vidt jeg kan se, er den tro, Munk afbil-
der med sin slutning, en meget sjælden 
foreteelse ikke blot blandt kristne, men 
også hos ham selv, mens den, jeg lader 
komme frem, helt anderledes svarer til 
den tro, Munk afbilder næsten alle andre 
steder. 

At så barnet har lettere ved at bede den 
vanskelige bøn ”Ske din vilje”, det er 
nok sandt, specielt fordi barnet kan være 
tilfreds med at sige bønnen, ikke behøver 
at forstå den (replik 948), og at vi voksne 
med netop den bøn har vore vanskelighe-
der, det viser også al erfaring, ikke blot 
den, jeg lader Johannes give udtryk for i 
replik 953. Men er det ikke sådan, at én 
ting er troen, formuleret i en trossætning, 
noget andet er troen som en kraft i dag-
ligdagen? 

Og når jeg til sidst kalder troen som 
trossætning for det villede vanvid, altså 
for vanvid, skyldes det, at Munk i ”Paas-
kens Opad” kalder tvivlen på Jesu op-
standelse ”de kloges” tvivl, det er ”de 
kloge”, der mener, at Jesus ikke nåede 
op, men kun nåede ud i det blå. Det er 
”de kloge”, der får os til at tvivle på vor 
tro: der skete ikke noget påskemorgen, 
det var kun de tossede disciple, der så 
syner og lod sig binde vilde fortællinger 
på ærmet. Blot har vi jo selv del i denne 
klogskab og derfor også del i den tvivl, 
den fremkalder, ja, del i den ”klogskab”, 
der betragter vor tro som vanvid. 

Dette ”villede vanvid” kan jo faktisk ikke 
villes, lige så lidt som vi kan ville blive 
som børn på ny. Og dog er der ingen an-
den udvej, om vi vil leve. Denne typiske 
kajmunkske opfattelse kommer frem i 
de sidste replikker, fra 956 til 961, og er 
altså en mere munksk opfattelse end den, 
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Johannes giver udtryk for i Munks replik 
928, at der mellem de troende ikke er én, 
der tror. 

Så må jeg indrømme, at jeg ikke kunne 
dy mig for at give doktor Houen en lille 
én over næsen med min sidste replik, re-
plik 961. Ikke blot, fordi han jo stykket 
igennem – mest før jeg ”kom ind i bil-
ledet” – er afbildet som en ganske ho-
ven person, men også fordi hans syn på 
kristentroen som noget barnligt sludder, 
som i hvert fald han ikke kan dele, er ty-
pisk for mange danskere. 

Også kloge læger skal jo leve, også kloge 
læger stifter vel familie og binder sig der-
ved til andre mennesker, mennesker, som 
deres lægevidenskab koldt og kynisk for-
tæller dem kan dø, og som den Gud, hvis 
børn også de er, af og til lader dem miste, 
og derfor har jo også kloge læger brug 
for ikke blot at mindes om, at de er som 
børn for Gud, men også brug for selv at 
erkende det. 

Kaj Munk har stadig meget at sige os. 
Ikke mindst har han noget at sige os som 
kristne. Blot er det min fornemmelse, at 
han står sig selv i vejen med sin forkram-
pede trosopfattelse i opvækkelsessce-
nen i ”Ordet”. Og hvis vi, der har opda-
get Kaj Munks kristelige kvaliteter, kan 
fjerne denne anstødssten for diverse tea-
terinstruktører, så hans skuespil ”Ordet” 
igen kunne blive spillet, nu blot med en 
slutning, der er i overensstemmelse med 
hans helt anderledes ægte trosopfattelse, 
så ville meget være nået i retning af igen 
at gøre Kaj Munk til en levende kraft i 
vort folk. 

Om det så skal ske med min alterna-
tive slutning eller med andres forbedre-
de slutning, det er mig ligegyldigt, blot 
opvækkelsesscenen, der slet ikke er så 
kajmunksk, som vi bilder os ind, bliver 
fjernet.

Spørgsmålet er blot, om vi tør.

1. ”Da sprang han (Jesus, RR) frem, mens Harmen brød gennem ham. Gik de (disciplene, RR) her i hans Fars Rige, 
i Livets Konges Land og gjorde et Væsen af den anden Verden ud af saa ubetydelig en Ting som at dø – en Smule 
Overgang, en liden Forandring – og det var de Folk, der havde Forjættelsen, det var hans egne, der gik ham nær-
mest og lod sig henrive af hans Ord. Se blot Medlidenheden, der stod i deres Ansigt – modbydelig var denne Med-
lidenhed – hvordan kan man være medlidende, naar der ingen Lidende er paa Jorden. Og havde han ikke just taget 
al Lidelsen bort – vist Mennesker, at Gud elsker os, saa der kun sker os idel godt. Og hvad saa? Saa var de dog de 
samme, de samme.”

2. Løgstrup: Skabelse og tilintetgørelse, side 251: ”Børnebogsforfatteren er betænkt på ikke at skade barnets forvent-
ning. Han tør ikke tage modet på livet fra det”.
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Kaj Munk havde betydning

Af Knud Erik Andersen

”Dramatiker, samfundsdebattør, menings-
danner, lyriker, modstandsikon m.m. Alt 
sammen meget godt. Men havde Kaj 
Munk nu også nogen reel betydning?” 
spurgte en bekendt, da vi drøftede Kaj 
Munks betydning et par uger før jul, og 
jeg anbefalede ham at blive medlem af 
Kaj Munk Selskabet, evt. tage med til Ve-
dersø til mindesammenkomsten den 4. ja-
nuar. 

”Jeg skal gerne blive medlem, men så 
skal jeg have vished for, at Kaj Munk 
virkelig havde betydning i forhold til en 
række spørgsmål – ellers ikke. Der har 
jo været så megen snak om ham for og 
imod.” 

– Lad mig få dine spørgsmål, så skal jeg 
prøve at svare. 

”Ja, det skal du få. De kommer via mail, 
så har du tid til at tænke over dine svar, 
og jeg kan grundigt overveje om dine 
svar er gode nok og får mig til at blive 
medlem”. 

Der gik kun et par timer. Så var flg. 
spørgsmål i min mailboks:

1. Kan du dokumentere eller sand-
synliggøre, at Kaj Munks dramatik 
stillede skarpt på de tyske jødeforføl-
gelser og fik nogen betydning?

2. Kan du dokumentere eller sand-
synliggøre, at Kaj Munks journalistik 
betød noget i forhold til modstands-
kampen?

3. Kan du dokumentere eller sandsyn-
liggøre, at Kaj Munks indsats var med 
til at skabe et trods eller en modstand 
mod besættelsesmagten?

4. Kan du dokumentere eller sand-
synliggøre, at der under krigen var 
mennesker uden for Danmark, der 
virkelig værdsatte Kaj Munk og fandt, 
at hans indsats betød noget? I sam-
menhæng hermed: Mener du, at Kaj 
Munks indsats var med til at sikre, at 
Danmark fik sin plads mellem de al-
lierede?

5. Kan du nævne blot én dansk dra-
matiker, der har værdsat Kaj Munk, 
ja, fundet hans indsats afgørende for 
alle vi danske?

6. Kan du dokumentere eller sandsyn-
liggøre, at Danmark har ”blåstemplet” 
Kaj Munk? 

Det var lidt af en opgave at få serveret, 
men der skulle svares. Min kritiske og 
tænksomme bekendt, der under vores 
samtale også undrede sig over, hvorfor 
jeg dog tog til Vedersø den 4. januar, 
skulle have et fyldestgørende svar. Jeg 
vil gerne have ham som medlem af vores 
forening.

Jeg bemærker indledningsvis, at min be-
kendt igen og igen i sine spørgsmål bru-
ger ordene ’dokumentation’ og ’sandsyn-
liggøre’. Det noterer jeg, fordi det åben-
bart er en problematik, der optager flere. 
Jeg har således også, knyttet til besøg på 
læreruddannelser, gymnasier, højskoler, 
efterskoler m.v. mødt kommentarer, der 
rækker ud efter dokumentation og sand-
synliggørelser. Som jeg ofte har hørt sagt 
i en gymnasiesammenhæng:” Munks 
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historie er jo ikke blevet ringere med 
tiden. - Kom med nogle facts, der godt-
gør, at Munk er et ikon, der er værd at 
mindes. - Dokumenter eller sandsynlig-
gør, at Munk havde betydning. - Måske 
kan du samtidig fortælle, hvad det var, 
der gjorde Munk kendt i den brede be-
folkning. Ja, vi ved, at du vil nævne dra-
matikken, men det var jo kun et mindre-
tal, dengang som i dag, der kom i teatret.” 
Så vidt min bekendts kommentarer 
suppleret med kommentarer fra dygtige 
elever på Aalborg Handelsgymnasium. 
Lad mig tage fat:

Kan betydningen af Kaj Munks ind-
sats dokumenteres eller sandsynlig-
gøres?

Hvis ja må jeg finde ud af, om der er 
”Kaj Munk-spor”, dvs. aftryk i breve, fo-
tos, dagbøger eller artikler, der viser, at 
Kaj Munks indsats får enkeltpersoner el-
ler grupper af personer til at ”flytte” sig? 
Hvad der sker i hovedet hos den enkelte, 
kan jeg i sagens natur ikke finde ud af. 
Der skal være aftryk, der dokumenterer 
eller sandsynliggør en betydning.

At dokumentere og sandsynliggøre er 
ikke identiske begreber. Ved dokumen-
tation forstår man bevis, mens man ved 
sandsynliggørelse forstår troværdighed. 
Begge begreber indgår i juridisk sprog-
brug. Spørgsmålet er, om jeg kan doku-
mentere eller sandsynliggøre. Om jeg 
overhovedet kan noget som helst!

Min forhåndsantagelse er, at der kan 
findes eksempler, der nøje knytter Kaj 
Munks betydning an til hændelser, der 
har rod i den mange-facetterede Munk, 
den ”hele” Munk. 
Men først et kort svar til gymnasieeleven, 

der ville vide, hvad det var, der gjorde 
Munk kendt i den brede befolkning.

Det er dagspressen, der gør Kaj Munk 
kendt i brede kredse 

Det er min vurdering, at det er den 
samlede eksponering af Munk, der gør 
ham så kendt i samtiden, som tilfældet 
var. Men ind i den samlede eksponering 
tager dagspressen førstepladsen og gør 
Munk kendt i hvert et hjørne af landet.

De forskellige sider af Munks virke har 
nemlig ikke samme betydning eller ef-
fekt i samtiden. Nemlig fordi betydning 
og antal radiolyttere, teatergængere eller 
lyriklæsere ikke nødvendigvis hænger 
sammen. 

Kaj Munks lyrik bliver ikke læst af det 
samme antal personer, som det antal per-
soner, der læser hans artikler i Jyllands-
Posten, Nationaltidende, Kristeligt Dag-
blad, Politiken, Ekstrabladet m.fl. 

Munks prædikener i Vedersø Kirke bli-
ver ikke hørt af det samme antal perso-
ner, som det antal personer, der hører 
hans foredrag rundt om i landet. 

Kaj Munks foredrag, der tiltrækker 
mange mennesker, når alligevel ikke an-
talsmæssigt det samme antal personer, 
som dag efter dag, uge efter uge, læser 
hans artikler.

Med journalistikken er det anderledes. 
Aviserne kommer hver dag i store oplag 
og når ud til rigtig mange mennesker og 
i alle dele af landet. Kaj Munk ’boltrer’ 
sig så at sige i dagspressen1, Hans ar-
tikler bliver læst og debatteret af tusin-
der. Derfor: Det er næppe forkert at pege 
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på journalistikken som den væsentligste 
faktor, når det gælder samtidens kend-
skab til Kaj Munk. Samtidsdebattøren 
og kulturpersonen, der står bag mere end 
650 avisartikler, øvede givet indflydelse 
på dansk samfundsdebat i 1930’erne. Det 
var den skarpe og ofte udfordrende pen, 
der gjorde Munk kendt i brede kredse.

Hvad så med dramatikken? kan jeg (næs-
ten) høre min gymnasieven sige. Ja, den 
er der også, vægtig og afgørende2 og ind-
går med vægt i det journalistiske stof, 
som fylder aviserne. Dramatikken og 
journalistikken har i mange henseender 
samme tema. Tænk blot på Munks fas-
cination af den stærke mand og diktatu-
ret ført i 1930’erne, hans modstand mod 
abort i midten af 1930’erne etc.3  

Selv fyldte teatersale kan ikke antals-
mæssigt konkurrere med det antal læ-
sere, der læser Munks artikler i dagbla-
dene. Endelig: Avislæserne udgør et bre-
dere segment end det segment, der fylder 
teatersalene. 

Svar på spørgsmål 1: Han sidder ved 
smeltediglen havde betydning.

Der kan ikke herske tvivl om, at Kaj 
Munks dramatiske produktion, måske 
ikke mindst ”Han sidder ved smelte-
diglen”, der fik premiere i 1938 – først i 
Oslo og siden i København – er med til at 
’spidde’ nazismens tænkning. 
Med sit stykke får Kaj Munk givet et 
stærkt opråb ind i samtiden om at tage 
afstand fra den tyske jødeforfølgelse. 
Dermed en betydning. At K.K. Steincke 
i 1939 efter tysk opfordring så sig nød-
saget til at forlange, at stykket blev taget 
af plakaten i Sønderborg, understreger 
stykkets betydning.

Ét særligt brev, afsendt den 29. april 
1938, skal fremhæves, nemlig den jø-
diske rabbiner i Oslo, Julius Samuels´ 
brev til chefen for Det norske Teatret ef-
ter at han har set Han sidder ved smelte-
diglen. Her siger han, at Kaj Munks 
stykke repræsenterer humanismens idé 
– ”en uforglemmelig oplevelse” – som 
teaterchefen bliver bedt om at fortælle 
videre til Kaj Munk. 
Selv fik Julius Samuel ikke mulighed 
for at takke Kaj Munk. Han blev sam-
men med 18 andre jøder ført til Au-
schwitz, hvor han døde – syg, men næg-
tet lægehjælp i 1942.

Svar på spørgsmål 2: Journalistikkens 
betydning i forhold til modstands-
kampen.

Jeg har trods intens søgen efter doku-
mentation i arkiver, dokumenter, breve 
med videre ikke fundet de beviser, der 
kan bære betegnelsen ’dokumentation’, 
når det gælder journalistiske artikler og 
deres betydning i forhold til modstands-
kampen. Ej heller kan jeg ’sandsynlig-
gøre’. Alligevel vover jeg den påstand, at 
Munks kritiske journalistpen i forhold til 
besættelsesmagten satte sig spor og var 
med til at udvikle et trods i befolkningen, 
en modstandsvilje. Men det får blive en 
påstand, for hvad der sker i sindet hos 
den enkelte lader sig jo ikke efterprøve, 
når der ikke foreligger belæg.

Svar på spørgsmål 3: Kaj Munk havde 
som mål at vække danskerne til mod-
stand. Flere lod sig inspirere af hans 
synspunkter. Dermed betydning.

Der er ikke evidens for, hvad og hvor 
meget Kaj Munk betød for modstands-
kampen, men artikler og taler siden mid-
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ten af 19404  viser, at Kaj Munk havde 
som mål at vække danskerne til modstand. 
I litteraturen finder vi eksempler på per-
soner, der tager Munks synspunkter og 
holdninger til sig og går ind i modstands-
kampen, enkelte med en direkte henvis-
ning til Kaj Munk. 

Jeg nævner frihedskæmperen Chris-
tian Ulrik Hansen, om hvem hans ven 
dr.theol. Elith Olesen, har skrevet bogen 
”Jeg har levet mit liv i lyset. Christian 
Ulrik Hansen 1921-1944. Bondesøn. 
Student. Soldat. Frihedskæmper”, der ud-
kom i 2001 på Poul Kristensens Forlag. 
Bogen afspejler holdninger meget lig 
Kaj Munks: Ikke at kæmpe er at påtage 
sig skyld; friheden har en pris, som de 
besatte danskere må kæmpe, hvis de vil 
have friheden tilbage, vold kræver svar, 
men uden had. Gudstro og kamp skal 
tages alvorligt. Christian Ulrik Hansen 
udtrykker det med ordene at ”se Guds 
åsyn gennem krudtslam.”

I sin anmeldelse af bogen i Kristeligt 
Dagblad den 12. juli 2001, skriver Claus 
Grymer, at ”Christian Ulrik Hansen kan 
med sin kompromisløshed minde om Kaj 
Munk, som han da også var en stor beun-
drer af.” Jeg kan kun være enig. 
Det fremgår af bogen, at Elith Olesen og 
Christian Ulrik Hansen i 1941 var med 
til at ”arrangere et møde, hvor Kaj Munk 
læste op af sit skuespil ”Niels Ebbesen”, 
som ville være blevet forbudt, hvis han 
havde udgivet det. Dette møde var en 
vældig oplevelse for mig, men i endnu 
højere grad for Christian.” 

Elith Olesen fortæller, at Christian Ul-
rik Hansen så sent som kort før jul 1943 
besøgte Kaj Munk, formentlig i et illegalt 
ærinde, og havde en lang samtale med 

ham. ”Det besøg kom til at betyde meget 
for ham. ”Gud i vold”, sagde Munk til 
afsked, da Christian forlod præstegården. 
De ord står i slutningen af alle hans breve 
fra fængslet.”

Bedre kendt er det formentligt, at for-
fatteren Martin A. Hansen i lighed med 
flere andre i Heretica-kredsen5  var opta-
get af Kaj Munk. Martin A. Hansens fas-
cination af Munk kommer fx frem i hans 
dagbøger6, hvor han skriver: ”Fik i dag 
Kaj Munks N.E. og læste den en-to-tre. 
Godt, befriende.” Videre følgende pas-
sage:” Nu ligger vejen foran os. Stenet 
og blodig bliver den, men nu fik vi mod 
til at gå. Du har fældet vor fjende. Langt 
mere end det: du har givet os troen til-
bage. Så før os da! Før os, nu og igennem 
århundreder. Hver gang Danmark synker, 
så kom og løft os igen.7”  

Martin A. Hansen gik ind i modstands-
kampen og var en aktiv skribent i tids-
skriftet ”Folk og frihed”, hvilket var en 
medvirkende årsag til, at han i 1944 måtte 
gå under jorden. Martin A. Hansens mest 
kendte bidrag til tidsskriftet er ”Dialog 
om Drab og Ansvar”, hvori han lader sel-
veste Sokrates forsvare stikkerlikvide-
ringerne. Alt under den forudsætning, at 
en egentlig retshandling skulle følge, når 
krigen var slut. 
Også i dette spørgsmål var Martin A. 
Hansen og Kaj Munk på linje.

Endnu et svar på spørgsmål 3: Ligtoget 
sandsynliggør, at Kaj Munk var en per-
son med en betydning langt ud over det 
sædvanlige

Kaj Munks betydning finder jeg bekræf-
tet i det foto, der viser det enorme ligtog, 
der fulgte hans kiste, da den blev ført ud 
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af Silkeborg. Fotoet sandsynliggør en 
betydning langt ud over det sædvanlige. 

Den folkelige tilslutning til ligtoget er en 
måde at vise modstand på. En national-
helt er død og så trodser menigmand det 
forbud, der er nedlagt mod at følge kis-
ten. Mange flager på halv stang. Fra Sil-
keborg kører rustvognen mod Vedersø. 
Langs ruten står der skarer af mennesker. 
I Herning er der flere tusinde mennesker 
i hovedgaden. Lige som mange er stimlet 
sammen i Ringkøbing. I Vedersø er flere 
hundrede samlet; alle har de ventet i flere 
timer. 
Så: Kaj Munks ligtog sandsynliggør 
også, at han har sat sig spor. At ligtoget 
på samme tid er en demonstration mod 
besættelsesmagten, kan der ikke herske 
tvivl om. Derfor også de mange menne-
sker. Det er den ’hele’ Munk, der æres 
samtidig med, at der demonstreres mod 
besættelsesmagten.

Svar på spørgsmål 4: Ved Babylons 
Floder og Med Ordets Sværd havde 
betydning.

Munks betydning er måske klarest for-
muleret hos professor Thorleiv Austad, 
der fortæller, at Norge tager Munk til sig, 
ja, han bliver ”folkekjær”. Det gør han 
ikke mindst ved de to prædikensamlin-
ger ”Ved Babylons Floder” og ”Med Or-
dets Sværd”8. I en vanskelig tid er mange 
nordmænd interesseret i at erfare, hvad 
kirken har at sige. Så Munks ord falder i 
god jord, og det gør indtryk, når han for-
tæller, at præsterne svigter, hvis de ikke 
gør oprør mod uretten.

Jeg er overbevist om, at Austad skriver, 
som han gør, fordi han oplever, hvilke 
spor Kaj Munks ligefremme måde at 

skrive på, sætter sig i den norske befolk-
ning. Det er ikke journalisten Kaj Munk, 
men præsten, forfatteren, dramatikeren 
og modstandsmanden Kaj Munk, der 
’fænger’ i Norge, og det så stærkt, at han 
bliver ”folkekjær”. Det var Munks ved-
varende og stærke opmuntring til det 
norske folk under besættelsen – i kampen 
for sandhed, ret og retfærdighed udført 
uden accept af kompromisser – der har 
givet Munk et sjældent smukt eftermæle 
i Norge.9 ”For Norge var Munk i de år, 
hvor kritikken af ham for alvor tog fat 
i Danmark, fortsat en ’lysende’ stjerne, 
hvis indsats ikke var glemt. Det gjaldt 
ikke mindst hans indsats i forhold til 
jøderne og hans støtte til Norge, da det 
gjaldt.”10  

Endnu et svar på spørgsmål 4: Breve 
sandsynliggør Kaj Munks betydning. 

På Kaj Munk Forskningscentret finder 
jeg en række breve fra norske kulturper-
sonligheder, der fortæller, hvilken enorm 
betydning hans skuespil har. 
Det gælder Ordet, Kærlighed, Sejren og 
Han sidder ved smeltediglen. Skuespil-
lene bliver opført aften efter aften. Or-
det har mere end 100 opførelser i Oslo 
og gør indtryk. Underets betydning, Jesu 
betydning, bliver et tema i den offentlige 
debat. Munks betydning og dramatiske 
succes i Norge hænger nøje sammen 
med, at han giver svar på de spørgsmål 
som ”brenn i hvert menneskjesinn” for 
nu at citere den norske skuespiller Si-
gurd Magnusson11.  Det samme kunne 
utvivlsomt siges på dansk grund.
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Endnu et svar på spørgsmål 4: ”Frit 
Danmark” sandsynliggør Kaj Munks 
betydning.

”Frit Danmark” med undertitlen ”Med 
Storbritannien for Danmarks frihed” 
den 14. januar 1944 er interessant. Vi 
taler om hele forsiden. Her citeres der 
dels uddrag af udenrigsminister Antho-
ny Edens tale ved en sammenkomst i 
London, hvor Eden hylder den danske 
hjemmefront og placerer Danmark som 
hørende til blandt de allierede, hvad vi jo 
formelt ikke var. Dels er der en grundig 
omtale af Kaj Munks begravelse i Veder-
sø, mindeord af professor H. Winsnes og 
mindeord i Det Danske Raad. Det står 
klart, at Munks betydning var enorm. I 
mindeordene fra Det Danske Raad hed-
der det: ”…efter den 9. april stillede han 
hele sit rige talent, sit varme hjerte og sin 
store personlighed til rådghed i kampen 
for Danmark, for at rejse folket og styr-
ke det i dets modstand. Måske har ingen 
digter i Danmarkshistorien ydet en større 
indsats end han … gennem hele sin ind-
sats gjorde han en meget stor indsats i 
Danmark i disse år.” 

Per Sig Møller skriver i ”Kaj Munk” fra 
2014: Mordet på Kaj Munk medvirkede 
kraftigt til, at den amerikanske og bri-
tiske regering kom til at opfatte Danmark 
som en allieret.”12 

Svar på spørgsmål 5: Kjeld Abell 
sandsynliggør Kaj Munks betydning

Så tidligt som den 6. maj 1945 har dra-
matikeren Kjeld Abell en kronik i Poli-
tiken, hvor tyskerne får talt og påskrevet. 
Deres ugerninger er utallige, og så hed-
der det om Kaj Munk: ”Kaj Munk slæng-
te de i en grøft, men de kunne ikke lade 

ham forsvinde i en tavs grav. Han rejste 
sig og red i spidsen for de dødes bataljon 
mod det mål, de havde ofret livet, for at 
vi andre kunne leve i en fremtid uden 
at skulle slå øjnene skamfuldt ned, hver 
gang vi ser os i et spejl.” 
– Jeg undlader ikke at nævne, at Per Stig 
Møller i sin omtale af Kaj Munks efter-
mæle i ”Kaj Munk Avisen”13, citerer net-
op disse ord.

Stærkere end Kjeld Abell udtrykker Kaj 
Munks betydning for os danskere kan det 
næppe siges.

Svar på spørgsmål 6: Mindetalerne vi-
ser en ”blåstempling” af Kaj Munk og 
sandsynliggør hans betydning.

Kaj Munks betydning og Nordens ”blå-
stempling” af ham finder jeg bekræftet i 
de mange mindetaler om ham i somme-
ren 1945 og 1946. 
Det gælder talerne på Oslo Universitet og 
Københavns Universitet, og det gælder 
mindegudstjenesten i Domkirken, Vor 
Frue Kirke i København, hvor samtlige 
toneangivende kredse i Danmark er re-
præsenteret, fra kongehus, regering, fol-
keting, universitet og kulturliv. Samtlige 
nordiske kirke er repræsenteret ved deres 
biskopper. Oslo-biskoppen, Berggrav, 
holder prædiken om en Kaj Munk, som 
sprænger alle grænser, også de snævre. 

Munks betydning og samlingen om 
hans person kommer til udtryk stærkt og 
varmt. Litteraturprofessor Francis Bulls 
varme og gribende tale kommer rundt 
om den ’hele’ Munk. Bull undlader ikke 
at nævne Munks splittede sind, som i al-
vorens stund samlede sig om det danske 
folks skæbne og hans diktatorbeundring 
– den stærke mand. Og så bliver det un-
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derstreget, at Munk er klar til at støtte 
Norge, da der er allermest brug for det. 
Som eksempel anføres, at Oslo universi-
tets rektor, professor Didrik Arup Seip, 
da han sidder som fange på Grini, som 
en hilsen fra Danmark, modtager et brev 
fra Kaj Munk. Brevet bliver læst højt for 
fangerne ”den julekvelden”14 - og det gør 
indtryk. 
Videre nævner jeg markeringen af 70-
året for Kaj Munks død, hvor det offi-
cielle Danmark repræsenteret ved både 
dronning Margrethe og kirkeminister 
Manus Sareen var til stede i Københavns 
Domkirke.

Afsluttende kommentarer

Jeg er sikker på, at mine svar – så korte 
de er – kunne uddybes og suppleres med 
yderligere eksempler. Her og nu glæder 
jeg mig blot over, at min bekendte har 
meldt sig ind i Kaj Munk Selskabet. Og 
så vil jeg i øvrigt bruge nogle af mine 
svar, når det næste gang er relevant i en 
uddannelsessammenhæng. 
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Kaj Munk 
– Jesu vidne og profet

Betydningen af begrebet 
martyrium for Kaj Munk

Af Christian Hartung

Jeg er ikke 
fagteolog, jeg 
er sognepræst. 
I denne egen-
skab skriver 
jeg om Kaj 
Munk, som 
heller ikke var 
fagteolog, men 
først og frem-

mest præst, i alt hvad han gjorde og skrev. 
Hvis jeg nu hævder, at martyriet er et cen-
tralt begreb for at forstå Kaj Munk, så ta-
ler jeg ikke om et teologisk princip. Jeg 
taler om et kristent menneske, en præst i 
sit sogn, som var overbevist om, at det var 
hans fornemmeste opgave at vidne om Je-
sus Kristus – ”dø, om så det gælder”. 

Begrebet martyrium kommer fra det 
græske martyría og betyder oprindeligt: 
vidnesbyrd. Meningen med martyriet er 
ikke at søge døden bevidst for at efter-
følge Herren bedst. Martyriet er et vid-
nesbyrd for Jesus med hele ens liv – og 
med døden, hvis det så viser sig nødven-
digt. Det viste det sig for Kaj Munk. Jeg 
håber, at det ikke gør det for mig. Men 
afgørelsen er ikke min. Er da martyriet 
overhovedet noget, man kan afgøre?

I Joh. 15,27 siger Jesus til disciplene: ”I 
skal vidne” – på originalt græsk: ”hymeís 
martyreíte”. Da Munk prædikede over 
denne tekst den 25. maj 1941, da den var 

dagens tekst til sjette søndag efter påske, 
gjorde han det på en meget særlig måde: 
Han talte om sin plejemor Marie Munk, 
som var blevet begravet nogle dage tidli-
gere. Han fortæller om sin barndom, og 
hvad han har Marie Munk at takke for. 
Og så forklarer han at vidne om Gud er 
ikke noget, kun en præst eller en teolog 
kan – men ”at vidne om Gud det vil først 
og fremmest sige, at leve saadan, at Li-
vet bliver dyrebart for andre og det gode 
i dem styrkes.”

Hos sin rigtige mor havde han lært at 
bede til natten og slutte med: ”Godnat, 
Far” (Munks allerede i 1899 afdøde far), 
”Godnat, Gud og Jesus og alle hellige 
smaa Engle.” Han forklarer: ”Saadan 
vidste jeg allerede 5 Aar gammel, at vi 
Mennesker har hjemme i to Verdener.” 

Efter hans mor døde, blev Marie Munk 
efterhånden en rigtig mor for ham. Lille 
Kaj – og altså endnu den voksne Kaj 
Munk – var overbevist om, at han hørte 
til i begge verdener; lad os kalde dem 
Guds verden og mors verden. De hører 
uadskilleligt sammen, de to verdener. 
Hvis du er trofast i den ene verden, så 
er du det også i den anden. Og går det 
an ikke at være trofast over for ens mor? 
Det skulle det i hvert fald ikke. Så går det 
heller ikke an ikke at være trofast over 
for Gud.

Når jeg læser denne prædiken om Munks 
mor og om den kristenpligt at være Jesu 
vidne – når jeg altså læser om Munks helt 
barnligt-naive forståelse af det at være et 
vidne – så kommer jeg til at spørge mig 
selv: Mon der i denne barnlige naivitet 
ligger en slags forklaring på, at Munk 
sympatiserede så længe med fascismen?
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Jeg vil nærmere forklare hvad jeg mener. 
Munk voksede op i en verden, hvor al-
ting hørte sammen, som Gud havde ord-
net det. Han blev opdraget til at være et 
godt menneske, at sige sine bøn, at elske 
far og mor, agte lærerne og kongen – og 
at efterfølge Jesus Kristus med hele sit 
liv. Han var helt overbevist om, indtil han 
døde, at Danmark, hans elskede Dan-
mark, var et kristent land: et land, som 
i sit hele har pligten at efterfølge Herren, 
hvis kors Dannebrog bærer på blodrød 
grund. Der er kun ét, der mangler: at folk 
virkelig efterfølger Herren til hverdag og 
om søndagen, at de ikke skelner mellem 
deres politiske, økonomiske, kulturelle, 
etiske osv. affærer og Guds vilje, som det 
er den moderne verdens kendetegn. 
Og derfor mangler der en person som 
igen kan skaffe og garantere sammenhol-
det som engang var dér og i tidens løb 
blev glemt og næsten ødelagt. Der mang-
ler – mente Kaj Munk – en diktator. En 
hersker, som er stærk nok, men som ikke 
skal herske i kongens sted og absolut hel-
ler ikke i Kristi sted.

Og eksakt dér var det, at Munk opdagede, 
at han havde taget fejl. Diktatorerne Mus-
solini og Hitler delte ikke magten med en 
konge. Og det faldt dem ingenlunde ind 
at dele magten med Jesus Kristus. I et af 
Kaj Munks sidste digte, ”Alle Fronters 
Gud”, hedder det i første strofe:

”Jeg er Herren. Ingen ydermere.
Løgn hver Magt, I ellers kommer ud for.
Luften, Jorden, Havet er jeg Gud for.
Jeg er Herren, alle Fronters Gud.
Bild jer ind, jer er det, der regerer!
Guddomsmagt har ene Kærligheden.
Derfor, derfor er jeg Gud for Vreden,
når I håner Kærlighedens Bud.”

Munk beklager, at kærligheden ”trampes 
ned for Fode”, at mennesker gør livet ”til 
et Helved for hverandre”. Og så anklager 
han Mussolini direkte uden at nævne dik-
tatoren ved navn:

”Værgeløse Abessiniens Byer,
I, der kvastes midt i Fredens Virke,
mens jer Kejser knælte i sin Kirke,
løfted Bønner mod det stumme Hvælv!
De, der sendte jer de Bomber, flyer
nu fra deres knuste Hjem og skriger.
Han, der Fyrster jog fra deres Riger,
er nu Flygtning hjemme hos sig selv.”

Mussolini misbruger sin stilling ved at 
føre krig mod Abessinien og dens kej-
ser. Igen kunne man sige, at det er et 
helt naivt syn på tingene. Hvad Musso-
lini virkelig ville, det var klart at erkende, 
længe før han angreb Abessinien. Musso-
lini var ikke den diktator, Kaj Munk ville 
se i ham. Men først da diktatoren angreb 
et kristent rige var det for meget. Og så 
var det akkurat nu, Kaj Munk måtte gå 
til modstand mod diktatoren med digte-
rens og præstens våben. Han måtte gøre 
det i Kristi navn. Det var det vidnesbyrd 
han var Herren skyldig. Det var Munks 
kristne martyría. 

Og nu sætter han ind mod Adolf Hitler. 
Det er to overgreb, Kaj Munk må stå 
imod ved at vidne – altså: ”martyrere” – 
Jesu sandhed: Det nationalsocialistiske 
Tysklands jødepolitik og Hitlers angreb 
mod Danmark og Norge. I begyndelsen 
beskriver Munk med begejstring Nazi-ri-
get for sine danske læsere, og han und-
går ikke gamle antisemitiske klichéer i 
sine første kritiske ord mod jødeforføl-
gelserne i 1933 og de følgende år. Men 
i 1935 skriver han til en ven, at han er 
”lammet af Hitlers jødeforfølgelse (ham 
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så jeg op til) og Mussolinis Abessinien-
svineri (ham elskede jeg)”1. 

I Jyllands Posten publicerer han i novem-
ber 1936 en anmeldelse af Gustav Frens-
sens ”Der Glaube der Nordmark”, under 
titlen ”Det kristenfjendske Tyskland”, og 
skriver bl.a.: ”Det centrale i Kristendom-
men er Jesus. Ikke mindre. Nej, men da 
saa min Sandten heller ikke mere. (…) 
Men denne Jesus var ikke-Arier? Det maa 
indrømmes. Da Gud skulde have født sin 
Søn, kunde han ikke bruge et Herskerfolk 
med Anlæg for Højhedsvanvid.”

Artiklen blev omtalt i en tysk avis, og 
Munks tekster kaldt for ”jødisk asfalt-
litteratur”. Avisen sendte til den danske 
kirkeminister en klage over Munk via 
det tyske udenrigsministerium, ministe-
ren sendte klagen til biskoppen, og bis-
koppen opfordrede Munk til en stilling-
tagen, som det tog Munk seks minutter at 
affatte: ”Af en viss Tømrer (Gud tilgive 
ham, han var kun Jøde) har jeg lært den 
Asfaltoptræden, at naar man kæmper for 
Aand, gælder det i mangfoldige Tilfælde 
om at optræde uforsigtigt, udæskende, 
saarende …” 2

Meningen er: Hvis man skal vidne Jesu 
sandhed, kan man ikke tage hensyn – 
selvom det virker hensynsløst. Jeg skrev 
at Kaj Munk fra sin barndom følte sig 
hjemme i Guds verden og mors verden – 
med en barnlig naivitet, som i begyndel-
sen lod ham tage fejl i vurderingen af fas-
cismen. Men efter han indså det, blev han 
den mest polemiske skribent, man kan 
forestille sig. Så kæmpede han med det 
skarpeste våben, han havde til rådighed: 
ordet, og det gjorde han som Jesu vidne 
og profet. 

En profet i den oprindelige betydning er 
ikke så meget én, som siger noget forud, 
men én, som siger noget afgørende og 
vigtigt i tiden. Han kigger ikke så meget i 
fremtiden, men i samtiden, for det er dér, 
Gud vil få mennesker til at handle. 
En profet siger, hvad han har hørt af Gud, 
han fortolker Guds ord, om folk nu vil 
høre det eller ej. Sådan en profet i gam-
meltestamentlig forståelse er Kaj Munk 
– en profet Kristi altså.

Jesu sandhed – sandheden om den jø-
diske Jesus mod antisemitiske løgne 
– er genstanden i Munks store drama 
”Han sidder ved Smeltediglen” om pro-
fessor Mensch, en tysk Fører-begejstret 
arkæolog, som opdager et autentisk por-
træt af en entydig ikke-arisk Jesus. Han 
er indstillet til at skulle tage imod Tysk-
landsprisen i Rigs-universitetets aula af 
Føreren selv, men spørger Føreren, efter 
at han havde sagt, at han kun havde ét 
mål i livet, nemlig Tyskland: ”Og hvis 
det nu skete, Sandheden en Dag traadte 
Dem i Vejen?” Føreren svarer: ”For mig 
er Fædrelandet Sandheden. Hvis paa min 
Vej til selve Sandheden en eller anden 
Sandhed vil forsinke mig, slaar jeg den 
ned.” 
Mensch ødelægger så potteskårene med 
Jesus-billedet, for de viser den sandhed, 
Føreren ville slå ned. Så bekender han 
sig til sin assistent og åbenbarer at hun er 
jødinde, at han elsker hende og vil gifte 
sig med hende. Det er den jødiske Jesu 
sandhed mod den nazistiske sandhed, 
som i virkeligheden er en løgn.

Den samme Jesu sandhed vidner Kaj 
Munk i sin prædiken i Vor Frue Kirke i 
København i december 1943, når han si-
ger: ”Naar der her i Landet rejses en For-
følgelse mod en særlig Gruppe af vore 
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Landsmænd bare for deres Afstamnings 
Skyld, er det kristeligt ret af Kirken at 
raabe: Dette er stridende mod Grundloven 
i Kristi Rige, den, der hedder Barmhjertig-
hed (…) Og Kirken maa gaa videre uden 
at lade sig trætte: sker det engang til, da vil 
vi med Guds Hjælp prøve at rejse Folket 
til Oprør. Thi et kristent Folk, der sidder 
daadløst hen, naar dets Idealer trampes 
under Fode (…)”: ”Guds Vrede sænker 
sig over det.”

Det er i samme prædiken, Munk sagde: 
”Naar Kirken har staaet saa forholdsvis 
svag (…), saa skyldes det ikke Kirkens 
Herre, der evig er den samme; men det 
skyldes os, Kirken selv, der har mis-
tet sit næstdyrebareste Klenodie. Det 
dyrebareste det er Kristus selv; men det 
næstdyrebareste det er Martyrsindet, de 
Kristnes Martyrsind – ikke at de vilde 
være Helte (…), men at de elskede Kris-
tus saadan, at intet Offer til ham var dem 
for stort.”

Det var ingen etisk-politisk afgørelse, at 
Munk bidrog med til modstanden mod 
den tyske besættelse – ja, at han regelret 
blev modstandens stemme: det var et 
vidnesbyrd han mente at skylde Jesus i 
den konkrete historiske situation. Han 
var overbevist om, at Kristus har et krav 
på Danmark; Dannebrog var for ham det 
mest åbenbare symbol for det. Som præst 
var han kaldet til at vidne om Jesus som 
sin herre – ja: som Danmarks herre. Nu 
var der kun en enkelt mulighed: i samti-
den med høj røst at udråbe: Guds vilje og 
Jesu sandhed ske! Det skulle siges åbent 
op i nazisternes i ansigt – og ”dø, om så 
det gælder”.

”Mester med den tunge Tornekrone,
„følg mig, følg mig” var dit Bud, din 
Bøn.
(…)
Mester med den tunge Tornekrone:
„Hvo sit Liv vil bjerge, naar det ej!”
Hjælp mig da trods Præstegaard og Kone,
ja, selv Drengene at følge dig.”

Kaj Munk elskede ”præstegård og kone”, 
han elskede sine børn. Hvis det angik at 
følge mesteren med den tunge tornekrone 
alligevel, så var dét det bedste. Men hvis 
det kun var muligt at efterfølge Jesus hele 
vejen til korset, så måtte det være. 
Igen: ingen politisk afgørelse, men den 
sidste konsekvens, som også en lille sog-
nepræst har at tage på sig. Og hvis det 
er en politisk polariseret situation, så vil 
han eller hun måske ikke undgå selv at 
polarisere.

I Munks tilfælde kunne dette lyde ubøn-
hørligt radikalt, som i hans korte svar på 
et langt og uheldigvis meget belærende 
brev af Elsebet Kieler, en studerende i 
København og søster til frihedskæm-
peren i gruppen Holger Danske, Jørgen 
Kieler. 
Den unge kvinde havde bebrejdet Munk, 
at han i hans nytårsprædiken 1943 ”Kris-
tus og Danmark” opfordrede til bevæbnet 
modstand. Hun forklarer ham på fire tæt-
skrevne blade, at kun pacifismen er Jesu 
værd: ”Kristus viste jo netop i Bjergpræ-
dikenen, hvilken Afgrund der er mellem 
alm. hæderlig Tankegang og den Kriste-
lige, der for den Ikke-Troende maa staa 
som det komplette Vanvid. (…) 

Altsaa Herren bragte Sværd, men dog 
ikke i banal Forstand: Kampen skulde staa 
i Hjerterne, ikke paa Valpladsen; thi den, 
der griber til Sværd, skal omkomme ved 



30

Sværd. (…) At en saadan Indstilling er 
uforstaaelig for de Ikke-Troende, (…) kan 
dog aldrig berettige de Kristne til noget 
kompromis!”

Denne kompromisløse pacifisme er dog 
ikke dét, Kaj Munk forstår ved kompro-
misløst at efterfølge Jesus Kristus. Hans 
korte svar til den unge litteratur-stude-
rende er ”uforsigtigt, udæskende, saa-
rende”: ”Brænd al den Litteratur (…) 
og lær at bruge et Maskingevær. Det er 
Kristi Mening, at man skal hjælpe Enker 
og Faderløse, og det kan man bl.a. ved 
at skyde Røvere, som vil overfalde dem. 
Derimod er det ikke Kristendom at lade 
andre tage Forsvarskamp og Kval paa sig 
og selv sidde og gaa op i Nirvana. Det 
er Opium og Lastefuldhed. Bliv nu et 
kristent Menneske og lær at slaa ihjel i 
Jesu Navn. (…) Den, der griber til Svær-
det, skal omkomme ved Sværd. Ja, ne-
top! Godt ogsaa Kristi Folk kan bruge 
Sværdet.”

Elsebet Kieler skrev igen, med flere be-
brejdelser, men fik ikke svar. Munks 
hårde ord (”lær at slaa ihjel i Jesu Navn”) 
ville være godt til at retfærdiggøre en 
kristen terrorisme, hvis man rev dem ud 
af deres sammenhæng ... Deres eneste 
mening kan være at påtage sig ansva-
ret, man som et kristent menneske har 
i krig og besættelse. Lad ikke andre 
tage kampen på sig. Lad ikke andre dø, 
mens de, som skulle bære ansvaret, læg-
ger hænderne i skødet. Martyriet er dåd. 
Det er at sætte livet ind for det, man tror 
på, er det rigtige, sådan som også Jesus 
selv gjorde, og herefter er det op til hver 
eneste at efterfølge Herren så godt det 
går. Med alle fejl og vildfarelser.

1.  cit. efter Per Stig Møller, Kaj Munk. Digter, præst og 
urostifter, Gyldendal 2014, s. 241.

2. jf. Bjarne Nielsen Brovst, Kaj Munk. Liv og død, 
Centrum 1984, s. 101 og 102, hvor citatet findes.

Jeg ved ikke hvad Elsebet Kieler tænkte 
om Kaj Munk, efter at hun havde hørt 
om hans død. Jeg beundrer hendes kon-
sekvente pacifisme. Men også hun tog 
fejl i vurderingen af Nazi-Rigets politik. 
Og hvis det gælder pacifisme eller be-
væbnet modstand, så kan man måske kun 
sige: Det kommer helt an på situationen. 
Det er ikke let at vidne om Jesus. Det er 
ikke let at være en martyr.

Christian Hartung, tysk sognepræst i 
Kirchberg/Hunsrück og forfatter bl.a. af 
nogle teologiske kriminalromaner (sidst 
2017 ”Hinter der Angst” om Kaj-Munk-
mordet og om modstandsbevægelsen).

Motiv fra prædikestolen: Bjergprædikenen. 
Bemærk at Jesus er dobbelt så stor, som det 
bjerg han står på.
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Hvordan fremtræder 
Kaj Munk i dagbladene?

Af Knud Erik Andersen

Journalistikken viser et meget forskel-
ligartet billede af Kaj Munk. En mand 
med en enorm spændvidde og et stærkt 
intellekt. En særling, der i sig rummer 
mange modsætninger og en enorm vi-
talitet. En personlighed, der førte sig 
frem på så mange og forskelligartede 
måder - i enkelte tilfælde grænsende til 
det utilregnelige - at det gør det nærlig-
gende at spørge: Hvad var Kaj Munk for 
et menneske, og hvad ville han? 

Var Kaj Munk en charlatan og spasma-
ger uden respekt for andre? Var han præ-
get af en grundlæggende modsætning 
mellem natur og væremåde? Var han en 
kastebold for tilfældige luner? Var der 
spørgsmål, der eksistentielt betød alt for 
ham?

Spørgsmålene er mange.

Mit indtryk

I min optik tegner journalistikken et bil-
lede af en mand, hvis flid var enorm, og 
hvis samfundsmæssige engagement var 
stort. Artikel efter artikel, op mod 650 
stk. dokumenterer Kaj Munks flid og 
enorme samfundsmæssige engagement. 
Det samme gør hans meget omfat-
tende foredragsvirksomhed, hvor hans 
skuespil Niels Ebbesen var i centrum i 
kampen for, at Danmark skulle genrej-
ses. 

Niels Ebbesen er uden sammenligning 
den person og det tema, der er knyttet 

dertil, Kaj Munk brugte mest i sit virke 
som foredragsholder fra 1940 til 1942, i 
sin kamp for et frit Danmark.1  Mere end 
20 oplæsninger og foredrag har jeg op-
talt – og i alle dele af Danmark. Langt de 
fleste oplæsninger og foredrag i Jylland. 
Dagbladenes referater giver et indtryk 
af, hvor langt Munk kom rundt i landet 
og af hans popularitet, energi og flid.

Kæmpebifald og kongehyldest.

Hvor populær Kaj Munk var dokumen-
teres af de mange foredrag, han blev 
bedt om at holde rundt om i landet. Hans 
foredrag, knyttet til Bogugen i 1941, der 
blev overværet af det danske konge-
par, repræsentanter for regeringen og – 
ikke at forglemme – adskillige tyskere, 
der ikke kunne undgå at føle sig stærkt 
chikanerede2, har gjort særligt indtryk 
på mig.  
– Om det var uforsvarligt i situationen 
at sige, hvad Kaj Munk gjorde, var der 
mange – helt ind i Samarbejdsregerin-
gen – der mente. Han gik nemlig ikke af 
vejen for med patos at lade hver eneste 
replik, ja, hver lille episode, i skuespil-
let Niels Ebbesen, være en skarp brod 
mod Tyskland. Så skarp en brod, at den 
tyske gesandt og Rigsbefuldmægtigede 
i København, Renthe-Fink, blev vold-
somt oprørt – intet mindre end en deci-
deret ophidselseskampagne, fandt han, 
at der var tale om. Bedre blev det ikke 
af, at Kaj Munk fik et mægtigt bifald, da 
Niels Ebbesen efter en skarp ordveks-
ling stødte dolken i Grev Gerts hjerte. 
Sikke en udfordring!3  

En modsætningernes mand

Kaj Munk var en modsætningernes 
mand, hvis parallel både dengang og i 
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dag synes vanskelig at finde. H.H. Sie-
gumfeldt har i bogen ”Kaj Munk – en 
Mand og hans Daad” et eksempel4, der 
viser, hvor forskelligartet Munk var:

”I 1936 modtog han to Henvendelser. 
Den ene var fra Københavns Biskop, der 
bad ham skrive en Kantate ved Domkir-
kens Reformationsfest, den anden fra 
Direktør Lassen, der ønskede en Sketch 
til Helsingør-Revyen. Han svarede nu 
Nej til dem begge: 
Til Direktøren skrev han:

Ja, den Idé vilde gi´
mig et Par Stykker paa Kassen –
og Dem et Par Stykker i.
Og Leben und Leben Lassen
er vel nok et Bibelsted.
Men Lassen Leben zu Lassen
- det kommer ikke mig ved.

Og til Biskoppen noget om, at naar 
”Den signede Dag” og ”Vor Gud han er 
saa fast en Borg” og andre af Reforma-
tionens Kernesalmer var sunget, vilde 
man være oppe i saa højt et Plan, at hans 
Ord ikke kunde naa derop.”

Jeg kan kun være enig med H.H. Sie-
gumfeldt.

Eksemplet understreger, hvad Siegum-
feldt har øje for, Kaj Munks særlige po-
sition i samtiden. To så vidt forskellige 
personer henvender sig til Kaj Munk 
med et ønske om et ”godt Resultat”. 
Hvilken anden person i datidens Dan-
mark og for den sags skyld også nuti-
dens Danmark kunne forvente henven-
delser fra henholdsvis en revy-direktør 
og en biskop om hjælp i en given sag? 

Eksemplet dokumenterer videre spænd-

vidden i Kaj Munks begavelse, hvad 
hans meget forskelligartede journalistik 
også gør: Fra Martin Luther til svømme-
pigen Jenny Kammersgaard, fra alter-
gang til søsyge og dansk skolelovgiv-
ning. Fra kritiske betragtninger om Sam-
arbejdsregeringen og dens politik, til lov-
prisninger af kongen og dronningen. 

Et vitalt menneske

Der er vel argumenterede artikler, men 
så sandelig også artikler, der får én til 
at krumme tæer. Der er modsætninger 
og ligheder. Der er karske, ubehagelige 
kommentarer og omsorgsfulde og varme 
bemærkninger. Først og sidst er der et le-
vende og medrivende engagement og en 
viljestyrke uden sidestykke; såvel enga-
gementet som viljestyrken kommer til 
udtryk i hans bredt favnende journali-
stik og i den foredragsvirksomhed, han 
udøvede. Ja, Munk var et vitalt menneske 
i dette ords positive betydning – og jour-
nalistikken dokumenterer det.

En charlatan og spasmager?

Kaj Munk var tidligt et kendt navn. Eks-
poneringen af ham var enorm. Jeg er ikke 
i tvivl om, at det var journalistikken, der 
gjorde ham kendt i brede kredse – uden 
dermed at forklejne dramatikkens betyd-
ning. Avisen blev holdt af de mange. Kun 
de færreste kom trods alt i teatret.

Hvem var Kaj Munk, når det kom til 
stykket? Hvorfor den meget forskelligar-
tede optræden? Var han ikke blot en char-
latan og en spasmager? Var han ikke blot 
ude på, at se sit eget navn i aviserne dag 
efter dag? Var det en forfængelighed og 
selvoptagethed, der drev ham til den pro-
filering, der blev hans? 
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Var Kaj Munk ikke blot en begavet nar-
cissist, en krukke, tilmed med maniske 
træk? Det var for mange i tiden svært at 
blive klar over. At tænke sig en sogne-
præst, der tillod sig alt det, han gjorde. 
Selv platheder, der gik under bæltestedet. 

Hans Brix, der var professor ved Køben-
havns Universitet og teateranmelder 
m.m. slutter en teateranmeldelse i Ber-
lingske Tidende den 6. maj 1935, sådan: 
”Den Kaj Munk dog! En Herrens Tjener, 
en Fandens Ka’l!” Hans Brix’ kommen-
tar rammer plet. Om end positiv over for 
Munk, så alligevel spørgsmålet: Hvem 
var den mand dog?  Var han det ene el-
ler det andet? Var han overhovedet no-
get? Hverken politisk eller kirkeligt var 
Kaj Munk til at sætte i bås. Det fik endda 
være, men var han en mand, der fortjente 
at blive taget alvorligt? Det ene øjeblik 
en gavstrik og spøgefugl, og i næste øje-
blik en alvorsmand med øje for landets 
ve og vel.

Hvad skal man svare på professor Hans 
Brix’ spørgsmål? 

Et andet billede

Der tegner sig et andet billede af Munk 
end spøgefuglens; nemlig det, der bin-
der an til hans dramatik og hans virke 
som sognepræst. Og det billede, der bin-
der an til hans udfordrende foredrag og 
mange journalistiske artikler, der vovede 
de ord, der aktuelt var brug for. Ord, der i 
sidste instans kostede ham livet. Ord, der 
i Samarbejdsregeringen gjorde ham til et 
”uroligt hoved” og i tysk regi til en ”het-
zer”.5  I dette ”andet billede” er spasma-
geren og drillemanden væk. 

Livssyn og skiftende ståsteder

Munk repræsenterede ikke de samme 
holdninger gennem hele livet. Han var 
ikke fastlåst og slet ikke nogen vindbøj-
tel. Om end han var et menneske med 
en stærk integritet, så var han også et 
menneske i bevægelse. Man kan sige det 
sådan: Munk repræsenterer den sandhed, 
at et menneskes livssyn på alle områder 
sjældent står fast fra den tidlige ungdom 
til oppe i alderen. 

Erfaringer og nye erkendelser, formentlig 
også tidsånden, førte hos Munk til skift i 
forhold til tidligere holdninger. Der er fx 
et afgørende skift i holdning fra 1932-34 
til 1937-38 i spørgsmålet om jøderne. 
Fra at være næsten blind i forhold til jø-
derne og deres situation i Tyskland til en 
afgørende stemme i kampen for jøderne 
og imod nazismen i 1937-38 og til sin 
død i 1944.6   

Blandt Munks mange journalistiske ar-
tikler fremhæves artiklen ”Det kristen-
fjendske Tyskland”, som Jyllands-Posten 
bragte den 29. november 1936. 
Artiklen viser en Kaj Munk, der i sin 
”blindhed”, dog var opmærksom på, at 
Hitler og hans folk svigtede afgørende i 
spørgsmålet om jøderne, men nok kunne 
roses for andet, fx arbejdet med at genrej-
se Tyskland efter 1. Verdenskrig. 
Jeg nævner også artiklen ”Brændende 
Europa”, hvori Munk stærkt tager af-
stand fra behandlingen af jøderne. Det 
er også her, Munk skriver om Hitler, at 
”Magten har taget Magten fra ham” og 
dermed lægger afstand til diktatoren. 
Endelig må nævnes Kaj Munks ”Åbent 
brev til Mussolini” den 17. november 
1938, der var en opfordring til at forholde 
sig til jødernes forfærdelige situation og 
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skuespillet ”Hans sidder ved Smeltedig-
len”, der fik premiere i 1938. Her i dra-
maets form ses Kaj Munks svar på jøde-
forfølgelserne i Tyskland. På samme tid 
et opgør med nazistisk tænkning og en 
markering af et kristent menneskesyn.

Ligesom en afgørende ændring i Kaj 
Munks syn på jøderne kan dokumen-
teres, så kan den samme udvikling også 
dokumenteres - endda inden for samme 
årrække - når det gælder Munks syn på 
”de stærke mænd” og demokratiet, hvad 
bl.a. Jon Høgh med sine artikler og bøger 
har dokumenteret.7
  
Det national-kulturelle

For Munk var det national-kulturelle en 
bærende kraft, hvad ikke mindst hans 
avisartikler og mange foredrag doku-
menterer. En nations enhed var for Munk 
bundet til begrebet danskhed (ikke at for-
veksle med nationalisme) og ikke – hvad 
man måske ville have forventet – sam-
tale, demokrati eller parlamentarisme. 

Danskhed handler hos Munk ikke om en 
bestemt politisk eller kristen forståelse 
af tilværelsen; snarere er der tale om et 
begreb, der rimer på og har rod i slægt, 
adfærd og sprog. 

Der er ikke tale om et statisk begreb, slet 
ikke, men et begreb, der ændrer sig i takt 
med tid og sted og væsentlige begivenhe-
der. En nation var for Munk et skæbne-
fællesskab hinsides individet. Demokra-
ti, parlamentarisme og samtale var aller-
højst sekundært. Vi er ikke blot menne-
sker, vi, der hører til her, vi er danskere.

Det politiske - demokratiet

Hal Koch, som var Munks samtidige, 
var sig bevidst, at det gjaldt om at politi-
sere ungdommen for folkestyret. Det var 
ikke den nationale kultur, der skulle bære 
Danmark igennem Besættelsen, men det 
politiske, dvs. demokratiet. 

Hal Koch og Kaj Munk var i 1940 enige 
om, at danskhed var et centralt begreb, der 
skulle kæmpes for. Hal Koch havde, hvad 
Munk ikke havde, blik for, at den kamp, 
der skulle kæmpes, primært måtte have sit 
fokus på det politiske, på demokratiet, i en 
tid, hvor diktatorerne førte an.8  

Kritikken forstummede og 
opbakningen til Kaj Munk kom

Den brede opbakning til Munks person 
lod vente på sig. Men den kom, og kri-
tikken forstummede i 1944, da det stod 
klart, at Munk havde sat livet ind for den 
sag, der stod stærkest i hans sind – Dan-
marks frihed. For mange stod Munk i ti-
den efter for alt det, de gerne selv ville 
have været, men ikke evnede at være. 
Måske blev Munk derfor et nationalt 
symbol. 

Vanskelig at slippe

Mit billede af Kaj Munk har en karakter, 
som det er vanskeligt at slippe. Igen og 
igen imponeres man. Igen og igen må jeg 
læse hans tekster. Og på samme tid irri-
terer Munk mig grusomt, når han tillader 
sig flabetheder og uforskammetheder, 
der ikke hører nogen steder hjemme.

Jeg er på det rene med, at Kaj Munk både 
tog fejl og gjorde det rigtige. Derfor: Mit 
billede af Kaj Munk er ikke billedet af en 
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helt, slet ikke, men af et helt menneske 
med en enorm styrke og mange svaghe-
der. Samtidig er han eksponent for en 
vitalitet og et værdisæt, der ikke er til 
at slippe. Et billede der igen og igen må 
iagttages.
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Kaj Munks opgør med 
diktaturet og demokratiet

Af Jon Høgh

Jeg har tidligere i artikler og foredrag 
gjort opmærksom på, at Kaj Munk ikke 
vedblev at være tro mod diktaturet; men 
at han derimod blev overbevist om, at den 
demokratiske styreform var den rette. 
Mange kloge mennesker er uenige med 
mig, når de i modsætning til mig siger, at 
fuldblodsdemokrat blev han aldrig. Her-
til må jeg sige, at jeg ikke ved, hvad en 
fuldblodsdemokrat er fuld af i modsæt-
ning til, hvad en ikke-fuldblodsdemokrat 
skulle stå inde for. Lige så lidt som en due 
ikke tænker som en sværdfisk, lige så lidt 
tænker en tilhænger af diktaturet, som han 
gør, der er tilhænger af demokratiet. 
Man kan ikke være både og; man kan 
kun være enten eller. Vi må holde fugl 
for sig og fisk for sig. 

I spørgsmålet om Kaj Munks politiske 
ståsted, efterhånden som tiden skred 
fremad fra begyndelsen, over midten, til 
slutningen af 1930´erne og fire år ind i 
det ny årti, ´40erne, står det helt klart, at 
han ændrede kurs fra, i hvert fald, at være 
fuldblods diktatortro til at blive, mildt 
sagt, stemt for demokratiet. Det vil de føl-
gende linjer, hvor vi forholder os til et par 
prædikener, og hvad Munk skrev i tidens 
danske dagspresse, bekræfte.

Kaj Munk som tilhænger af den 
diktatoriske styreform

Før vi nu går til sagen, skal nedenstående 
tematiske citat af Munk anføres, fordi det 
kan stå som motto for hans opgør med 
diktaturet og demokratiet: Derfor vil jeg 

enevælde; thi var det ikke altid stordåd 
at fælde tyranner? Og er så ikke betin-
gelsen for stordåd, at der er tyranner til?

Kaj Munk var i 1931 blevet journalistisk 
medarbejder på Jyllands Posten. I 1933 
blev Adolf Hitler Tysklands rigskansler. 
Der blev nok at skrive om – alene til avi-
sen.

Allerede ved sin udnævnelse til sogne-
præst i Vedersø gjorde Munk det klart, at 
sognebørnene skulle regne med, at han 
sommetider ville tage på kortere og læn-
gere udenlandsrejser for i de pågældende 
landes hovedstæder dels at iagttage tea-
terlivet og dels at finde inspiration i de 
teaterstykker, som han så. 
I marts 1933 opholdt han sig således en 
halv snes dage i hver af hovedstæderne 
London, Paris og Berlin, hvor han også 
fik store indtryk af hele den politiske si-
tuation.
Han havde aldrig været i London, så 
alene byens størrelse imponerer ham. 
Men det er også det eneste! Han synes, at 
alt går efter bedste beskub i denne storby.

Kongeparret, George og Mary, er også 
til stede for at overvære en teaterforestil-
ling. Mange mennesker har taget opstil-
ling. Nogle kvinder med barnevogne står 
i vejen i menneskemylderet. De ledes 
bort i et roligt tempo af nogle politi-
betjente. Munk skriver meget voldsomt: 
’Sådan ville det ikke have fundet sted i 
Tyskland. Her ville betjentene have knust 
barnevognene og trampet børnene ned 
i asfalten!’1 I Tyskland accepteres ikke 
uorden, og det kan Munk åbenbart godt 
lide uanset hvilke midler, der tages i brug 
for at opbevare orden.

Munk overværer også en debat i Under-



37

huset. Ironiserende fortæller han, at den 
politiske diskussion ikke drejede sig om 
den højspændte politiske situation, men 
en hel eftermiddag diskuterede premier-
minister Macdonald og tidligere minister 
Lansbury, hvordan Lansbury var blevet 
oplyst om, at Macdonald ville deltage i 
afrustningskonferencen i Geneve. 
Atter anderledes var situationen i Tysk-
land. Hitler havde kun siddet ved roret i 
to måneder, og allerede var der fest i ga-
derne, og mænd og kvinder og børn viser 
deres begejstring for de nye tilstande. Én 
eneste mand havde samlet magten i sin 
hånd. 
Munk fortæller, at han siden drengeårene 
havde drømt om sådan en mand, der 
kunne gøre det af med rigsdagsmændene, 
som han kaldte ’bensamlerne’. Munk er 
meget begejstret for ham, der tør sige og 
befale: ’Hold nu bøtte, for nu er det mig, 
der bestemmer’2. 
Men alligevel er han ikke rigtig glad ved 
det, for diktatoren havde endnu ikke rø-
bet, hvad der var hans kongstanke, hvad 
han ville, og hvordan han ville det. De 
uafklarede spørgsmål, som der vel burde 
have været givet svar på, allerede før 
rigskansleren tiltrådte, er en sten i skoen 
for Munk. Men han, den stærkt højreo-
rienterede konservative Kaj Munk, 
rystede den ikke af sig, end ikke efter at 
have erfaret, at Hitler lagde både social-
demokraterne og kommunisterne for had 
med rå forfølgelse af dem som følge, alt 
sammen på grund af deres frihedsidealer, 
der kunne bane vejen for – netop kom-
munismen, som også Kaj Munk var en 
meget stor modstander af. 
Som alle ved, lagde Hitler også jøderne 
for had – Munk påstår, at diktatoren gør 
det for ’jødernes vindskibelige  egoisme’3. 
Præsten i Vedersø, der er identisk med 
Jyllands Postens journalistiske medarbej-

der, er ikke ganske sikker på, at Hitler har 
ret, men han afviser ham ikke, når han 
skriver dette ikke særligt humane: ’Men 
hvis nu de tre grupper (altså socialde-
mokraterne, kommunisterne og jøderne) 
fortjener det? Hvis nu manden har ret? 
Kunne de ikke bekæmpes ved anden me-
tode end den hitlerske, så var det bare 
med at komme op at stå og i vejret med 
højre arm og i samlet kor råbe: Hitler, 
heil, heil, heil!’4 

Hvor langt kan man egentligt gå, hvor 
langt kan man trække den i outreret tan-
kegang for ikke at få betegnelsen nazist 
hæftet på sig? Vi må hæfte os ved, hvad 
vi læser, der er det, som Kaj Munk vit-
terligt skrev; og når det skal tolkes og 
udlægges, vil det vel lyde sådan her: 
det er i orden at forfølge, lemlæste og 
myrde politiske modstandere og folk af 
en bestemt menneskerace, hvis der ikke 
er en anden metode end den hitlerske at 
anvende for at få dem til at makke ret. 
Og så, hvis det er den eneste metode, så 
højre arm i vejret og heil, heil, heil. Det 
er jo rendyrket nazisme! 

Kort tid efter sin hjemkomst til Vedersø 
modtager Munk et åbent brev, trykt i Jyl-
lands Posten den 23. april 1933, fra inge-
niør Poul Wilde, der bl.a. skriver, at han 
’ikke har kunnet undgå at læse om det, 
der for tiden foregår i Tyskland over for 
jøderne, hvorledes de systematisk drives 
ud af alle statsstillinger, ruineres og 
tvinge til landflygtighed og selvmord … 
Hvor er Kirken i dette spørgsmål? 5 spør-
ger Poul Wilde. 
Kaj Munk svarer på brevet. Svaret er 
både ubehageligt og behageligt. F.eks. 
skriver han, at der er jøder, som han skyr, 
bare han ser dem. Så er der også dem, han 
beundrer overmåde højt, til dem hører 
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litteraten Georg Brandes. Videre skriver 
Munk: ’Hvem sidder og styrer mit land? 
spørger den jævne tysker. Alle vegne i le-
dende stillinger er det jøder i direktionen 
i banken, stormagasinet og bladredaktio-
nen. Ved ansættelser i virksomheder er 
det jøder, der står forrest og får jobbet’6. 
At Kaj Munk ikke kunne lide jøder, er en 
ordentlig og ærlig sag. Men det er ikke 
i orden, at han skriver, som han gør, om 
den jødiske befolkningsgruppe på vegne 
af den jævne tysker. Det er således ikke 
Munk, der giver svar på spørgsmålet, 
hvem der sidder og styrer mit land. Det 
er den jævne tysker, som i Munks fiktive 
optik gør det, og som i samme optik bli-
ver gjort til Hitlers tro discipel. At adskil-
lige danske avislæsere har krummet tæer 
og reageret, når de læste sådan noget, er 
selvfølgeligt, for enhver vidste jo godt, at 
der måtte være flere vægtige grunde til, at 
mange jøder sad i ledende stillinger over-
alt. Det er trist, at den begavede debat-
tør og digterpræst slet ikke har øje for, at 
stræbsomme eller vindskibelige menne-
sker, som han selv, også gerne er dygtige 
mennesker, som for deres dygtighed og 
høje ambitionsniveau bliver meget be-
troet.  

Men lige med ét vender Kaj Munk på en 
tallerken og behandler jødespørgsmålet 
på en fuldstændig anderledes måde, end 
han har gjort tilforn. Som det behage-
lige svar til Poul Wilde skriver han nu: 
‘Men hvad jeg aldrig kommer til at for-
stå er den hitlerske bøllefacon at gøre op 
med jøderne på. Mener han, at de er en 
pest for Tyskland, som han siger, måtte 
han dog se at skaffe dem fra halsen; der 
må blive råd til at give dem de penge, de 
har tjent, for at blive dem kvit, og så ud 
af landet med dem, ah! Men at røve dem 
alle eksistensmuligheder, det er en optræ-

den, der nok kunne kalde på behjertede 
kristnes tydelige protest. Men husk, der 
er diktatur i Tyskland. Dvs. at der sker 
ting, som ikke er ordinære. Hovedren-
gøring i et hus går ikke altid af, uden at 
der knaldes kongeligt porcelæn’.7   

Nu anser han ikke mere den hitlerske 
metode til bekæmpelse af jøderne som 
den rigtige – tværtimod er den blevet til 
den hitlerske bøllefacon at gøre op med 
jøderne på. Der er verdener til forskel på 
at bekæmpe og at gøre op med. Munk er 
blevet venligere stemt mod jøderne og 
uvenligere stemt mod Hitlers facon, som 
han jo kalder en bøllefacon. Men han 
hylder dog, at jøderne skal ud af landet, 
ah! Ah! siger man, når noget smager én 
godt. Det smager altså Kaj Munk godt, 
om Hitler kunne blive jøderne kvit, at 
få sig skaffet af med dem – men uden at 
berøve dem livsrum. At han hylder dikta-
turet, er åbenlyst: … husk, der er diktatur 
i Tyskland. Dvs. at der sker ting, som ikke 
er ordinære …

Mange tyskere betragtede Hitler, som 
sendt af Gud som en ny Messias. Mange 
tyske kirkefolk blev derfor af den me-
ning, at der var en sammenhæng mel-
lem kirkens evangeliske ideologi og den 
ideologi, som lå til grund for nazismen. 
Nationalsocialismens lære er lige så sand 
som Jesu forkyndelse, sagde de. Mange 
anså Hitler for at være guddommelig. 
Hitler fik således magt til at forlange, at 
Kirken lod sig indrette efter hans stats-
ordning, der jo bl.a. indebar, at jøderne 
ikke skulle tolereres i staten. Bevægel-
sen ’Tyske Kristne’ opstod. Bevægelsen 
slog til lyd for, at kristendommens jø-
diske træk, der er læren om forsoning og 
synd, var årsag til, at folk tog afstand fra 
Kirken. Grundet dette synspunkt skabte 
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Hitler i 1933 Rigskirken, hvis leder fik 
diktatorisk magt. Rigskirken sprængtes i 
1934 pga. stor modstand fra en opposi-
tion, som vovede at træde frem.

Hovedmanden bag modstanden var pro-
fessor Karl Barth. Sammen med ligesin-
dede stiftede han Bekendelseskirken, og 
i 1934 formulerede de Barmenerklærin-
gen, der slår fast, at Jesus Kristus er 
Guds ene og eneste Ord, som vi skal høre 
og i liv og død sætte vor lid til og adlyde.

Altså, Jesus Kristus og ikke Adolf Hitler! 
Barth kunne ingenlunde sværge Hitler 
troskab. Det fik konsekvenser for ham. 
Han blev ganske enkelt afsat fra sit pro-
fessorat i Bonn.

Den endnu diktatortro Kaj Munk reage-
rer i en artikel i Jyllands Posten i januar 
1934: ’Karl Barth sat af! Han har jo ikke 
talt Hitler midt imod.’8 Så følger, hvad 
vi måske ikke skulle have ventet af teo-
logen, præsten Kaj Munk: ’Men han har 
heller ikke vist sig synderlig villig til at 
ensrette kristendommen og nazismen.’ 9 

Jeg spørger igen: hvor langt kan man 
bevæge sig ud på et usømmeligt plan og 
dog være fri for at få betegnelsen nazist 
hæftet på sig? Med udtalelsen plæderer 
Kaj Munk jo for, at Barth burde have 
ensrettet kristendommen og nazismen, 
men kun dersom han ville have beholdt 
sit professorat, hvad Barth under de op-
ståede og givne forhold ikke var interes-
seret i. Allerinderst inde mente Munk, at 
rigskirkestyrelsen var både tåbelig og ba-
nal. Men alligevel var diktatorens tiltag 
stort – ikke af indhold, men ’ved det, der 
ofres for den’. Den diktatorhengivne Kaj 
Munk er simpelt hen af den opfattelse, at 
der ’står respekt om en nok så stor tåbe-

lighed, når den fylder sjæle med ildhu, 
vilje, redebonhed til selvhengivelse, og at 
der kastes glans af noget ligefrem helligt 
over en sådan tanke, når mennesker fyl-
der den med deres tro og ikke sparer sig 
for den.’ 10

Det var jo netop det, som diktatoren, der 
havde talegaverne i orden, kunne, og det 
var det, og i bund og grund ikke noget 
andet, Munk beundrede ved Hitler og 
alle diktatorerne i dramaerne! Nemlig at 
fylde sjæle med ildhu, vilje, redebonhed 
til selvhengivelse, og kaste glans af no-
get ligefrem helligt over selv en nok så 
tåbelig tanke. 

Der kan næppe herske tvivl om, at Munk 
ikke har kendt den fulde ordlyd af Bar-
menerklæringen. Om nogen mente han, 
som Karl Barth, at ingen, overhovedet 
ingen, kunne måle sig med Jesus Kristus. 
Alligevel skriver han i artiklen, ’at hvis 
Barth er blevet styrtet på netop det punkt 
– altså om Kristi storhed – så vil Barth 
engang i fremtiden komme til at stå sejr-
rig i sit støv over for den mægtige rigs-
biskop på triumfvognen.’ 11  Dertil føjer 
han, at to flag sagtens kan stå sammen, 
der er det samme som at påstå, at nazis-
men og kristendommen kan ensrettes. 
Det mente Karl Barth overhovedet ikke!

Så farer Kaj Munk videre frem, når han 
skriver: ’For førerens storhed borger den 
hensynsløse kraft, hvormed han har fejet 
alle hindringer til side.’

Sådan er jo netop en diktator. Han er hen-
synsløs. Og han fejer til side, hvad der 
ikke passer ind i hans kram.

Artiklen, som jeg lige har refereret til, 
er optaget i rejsebogen ’Vedersø-Jerusa-
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lem retur’ – en rejse ned igennem Euro-
pa til de hellige lande, som han og hans 
hustru, Lise, foretog i 1934. Det er også 
den næste artikel, ’Gennem Hitlers Tysk-
land’, Jyllands Posten 25. februar 1934. 
(Vedersø-Jerusalem Retur). Han ser med 
egne øjne, hvad der foregår.

Siden Hitler var kommet til magten, hav-
de han i slutningen af januar 1934 ind-
gået en ikke-angrebstraktat med Polen. 
Men siden sin magtovertagelse knapt et 
år før, havde diktatoren nået ikke så lidt 
endda. F.eks. havde han i februar ´33 
tvunget forfatteren Heinrich Mann ud af 
kunstakademiet, fordi han var venstreo-
rienteret humanist. Også i februar ´33 
brændte Rigsdagsbygningen ved en på-
sat brand. Kommunisten Marinus van 
der Lubbe sigtedes og dømtes til døden 
– skønt det snarere forholder sig sådan, 
at det var nazisterne selv, der havde påsat 
branden, der ydermere medførte vedta-
gelse af en lov, der gav Hitler beføjelser 
til at fængsle politiske modstandere. 
I marts ´33 oprettedes den første kz-lejr 
i Dachau. Her indsattes socialdemokra-
tiske og kommunistiske funktionærer, 
som man ikke havde noget på, men som 
bare mistænktes for at ville bringe den 
tyske stats sikkerhed i fare. 
Føreren forbød frie fagforeninger i begyn-
delsen af maj 1933. I juni arresteredes 
den tidligere socialdemokratiske rigspræ-
sident (1920-32) Paul Löbe. Arrestationen 
begrundedes udelukkende med, at han var 
socialdemokrat. 
Den tyske radio nationaliseredes og un-
derlagdes propagandaminister Goebbles 
i juli, og den 14. juli 1933 blev nazist-
partiet, NSDAP, Tysklands eneste tilladte 
parti. 

Det her er blot nogle af Hitlers nazifice-

rende tiltag. Kunne Kaj Munk, der dag-
ligt hørte nyheder i radioen og læste de 
samme nyheder i dagens aviser, som han 
selv skrev i, kunne han virkeligt gå ind 
for sådan noget i diktatorens navn? Lad 
Munk selv svare: ’Hitler er endnu af 
ingen blevet sigtet for falsk varebeteg-
nelse.’ 
Hvad ligger der i den vending? 
Han er endnu af ingen blevet sigtet for 
falsk varebetegnelse. 
Endnu af ingen.
Endnu.
Ville han blive det? Ville diktatoren få at 
vide, at nu gælder det, at nu er nok nok? 
Det blev ham meddelt fra Vedersø. Men 
det tog tid. Det gik langsomt. Og sådan 
skal det vel være.

Mussolini og Hitler
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Den begyndende Hitler-kritiske, men 
Mussolini-fascinerede Kaj Munk

Samtidigt med, at Munk i den anden må-
ned af 1934 skrev, at Hitler ikke er ble-
vet anklaget for falsk varebetegnelse, be-
gynder han at overveje, hvilke rent poli-
tiske resultater diktator Adolf Hitler har 
opnået, siden han blev valgt. Svaret er 
0,00, eller ingen, ingen overhovedet. 
Men han havde opnået at gennemføre så 
meget andet, som just er oplistet, men 
som ikke indeholder den fjerneste skygge 
af politiske resultater. Kun gennem trus-
ler, forfølgelser, vold og anbringelse i kz-
lejre med henkastning i gaskamre som 
følge var han nået dertil, hvor han stod i 
begyndelsen1934.

Idet Kaj Munk havde øje for svaghe-
derne i det dæmoniske diktatur, blev han 
om end ikke lige nu diktator- så i hvert 
fald Hitlerkritisk. Munk er slet ikke mere 
sikker på, at den engang ophøjede idea-
list, Adolf Hitler, kan magte, hvad han 
har lovet – og det har han jo godt belæg 
for at tvivle om! Kaj Munk skriver, at 
’tilstandene i Tyskland er ikke ganske 
gode i betragtning af, at det er en gud, 
der har taget kommandoen. Der begyn-
der at blande sig hvadbehager ind i hal-
lelujaet … Et år af fire er gået. Man ser 
på ’Føreren’, denne spændstige, man-
dige, kraftstrengte skikkelse, dette ansigt, 
der lyser af mangel på intelligens.’ 12

Den sidste bemærkning er jo ikke lige-
frem smigrende! 

Siden Hitler i 1933 havde overtaget mag-
ten i Tyskland, havde Kaj Munk været 
optaget af ham. Men han var ikke mindre 
optaget af Benito Mussolini, der var ble-
vet Italiens diktator i 1924. På rejsen ned 
igennem Europa er Lise og Kaj Munk 

nu nået til Italien. Efter i Neapel både at 
have været til gudstjeneste og søndags-
marked, hvor synsindtrykkene begge ste-
der var mangfoldige og forskellige fra det 
hjemlige, beretter Kaj Munk: 
’Da er det et andet syn om tirsdagen i 
Rom at overvære Mussolinis mægtige 
hærskue. Hans fascisme holder 10-års 
fødselsdag i år, og himlen skal vide, dren-
gen har vokset sig stor og stærk… Støbt i 
ét med hesten troner diktatorens kraftige, 
brede cæsarskikkelse midt i det jublende 
folkehav, mens kompagni efter kompagni 
af den civile hær, af armeen og fra flå-
den i én uendelig rækkefølge marcherer 
ind og hilser ham med løftet arm og rå-
bet: Leve høvdingen! Og han smiler, og 
han nikker, og han holder tale, og hæren 
står stram, og folket jubler: Duce, Duce, 
et sejrrigt og lykkeligt råb, sådan som et 
folk hylder sig selv i den person, der i sig 
har samlet alle dets bedste egenskaber 
og ved at beherske folket med dem lærer 
det at beherske sig selv.’ 13

Sikken fascination af drengen, der har 
vokset sig stor, og som ved artiklens 
offentliggørelse var godt på vej mod de 
51!

Længe havde Mussolini haft øjnene 
rettede mod den afrikanske stat Abessi-
nien – nuværende Etiopien, som han øn-
skede at erobre, fordi han havde brug for 
landet, dels pga. dets oliekilder, og dels 
fordi diktatoren havde brug for at udvide 
sit kolonirige for at skaffe plads til det 
eksploderende italienske befolknings-
overskud. 

I februar 1935 sendte Mussolini de første 
tropper af sted til Eritreas Rødehavskyst. 
Englænderne svarede igen ved i august 
´35 at landsætte tropper i deres koloni, 
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Britisk Somaliland, for at beskytte Abes-
sinien. Men hvori, spørger Munk, er for-
skellen på, hvad englænderne havde gjort 
for at skaffe sig bl.a. Somaliland som ko-
loni og det, , som Mussolini  var i færd 
med for at erhverve Abessinien? 
Ingen hvid mand i Europa har noget at 
lade Mussolini høre, siger han, når man 
betænker, hvordan den europæiske hvide 
mand altid er faret frem. Som eksempler 
anfører han videre, hvordan spanierne 
efter Columbus fortsatte opdagelses-
rejserne på det amerikanske kontinent, 
hvor de med store mængder fundet guld 
og sølv i lommen gik videre for at finde 
endnu mere. I ekstatisk vildskab fór de 
videre, slog ihjel og lemlæstede folk for 
at komme frem, og undervejs havde de 
smadret de indianske kulturriger i både 
Peru og Mexico. 

I Indien foregik det på samme måde, da 
englænderne tog for sig af landet og ko-
loniserede, skriver Kaj Munk. Alligevel 
kalder han Mussolinis aktivitet for en 
’ukalket brutalitet’, men så føjer han til: 
’Vi vil alle sammen hellere have en engel 
til at regere os end en djævel. Men hvis 
djævelen nu er en kapacitet, og englen en 
fummelfinger, så er det jo klart, hvem vi 
vælger.’  14

Skriver Munk noget mellem linjerne? 
Ja, han gør, og der står, at han godt ved, 
at diktaturet ved sin totalitære styreform 
og ukalkede brutalitet er djævelsk, hvad 
et parlament, der bygger på de demo-
kratiske principper, ikke er. Det er aller-
højst fummelfingret, fordi det ’skiller 
et folk i partier i stedet for at kalde på 
samhørighedsfølelse og livsvilje for na-
tionen, åben vagt for vor sydlige grænse, 
vidt udsyn mod Norge og Sverige, hen 
imod Nordens enhed – op til vågenhed, 

ansvarsbevidsthed, dåd!’15. Danmarks 
sydgrænse og Nordens enhed var alle 
dage hjertesager for Kaj Munk.

Nu har han ladet englen vide sin mening; 
djævlen skal også have besked, og den er 
stadigvæk kun lidt negativt ladet: ’Selv 
om Il Duce nu er ved at indvikle sig i en 
skurkestreg, ophæver det jo ikke, at han 
har været Italien og hele Europa en stats-
mand af fortidsformat16 , vor tids eneste 
geniale’.

Tilføjelsen ’vor tids eneste geniale’ er 
interessant. I Munks øjne var Mussolini 
genial. Den samme genialitet besad Hit-
ler ikke. Men hans ansigt lyste jo også af 
mangel på intelligens.

Hitler var i det hele taget her i midten 
af 30´erne så småt, så småt ved at miste 
Kaj Munks respekt. Det var den ellers så 
idealistiske diktators behandling af jø-
derne, der gjorde det. Munk skriver, at 
‘Nazilands jøder er et afmægtigt folk. De 
ved knap nok selv, at de er jøder’ 17. 
Men vi erindrer, at Munk tidligere havde 
forsvaret Hitlers metoder mod jøderne 
for deres vindskibelighed, der gjorde, at 
de havde siddet på mange ledende poster. 
Da udtrykte han, at de måske burde sættes 
på plads. Nu indser han, at denne sætten 
på plads tilsyneladende ingen ende får, 
og da den tillige foregår ved de skræk-
keligste metoder, opfordrer Munk alle 
kristne lande ’til at fortælle Tyskland, at så 
længe jødeforfølgelser foregår og fortsæt-
ter, må landet betragtes som stående uden 
for al civilisation.’ Han genkender her i 
midten af ´30erne ikke mere Hitler. ’Den 
mand, der løftede Tyskland til et stærkt og 
samlet og strålende rige, formår han vir-
keligt ikke at standse forfølgelserne af et 
hjælpeløst folk? spørger han. 
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Hvordan kunne Munk dog tro, at Hitler 
ville standse forfølgelserne af jøderne, 
som han jo oven i købet selv havde bi-
faldet, og som Hitler havde iværksat for 
bl.a. gennem dem at løfte sit land til et 
stærkt og samlet og strålende Tyskland. 
Munk farer videre frem ved at omtale, 
at centralbankdirektør Hjalmar Schacht 
offentligt havde efterlyst en human lov 
for jøderne i Tyskland. Måtte en sådan 
efterlysning fra en højtstående embeds-
mand ikke bringe Hitler i tænkeboks og 
eventuelt gøre sit til, at Hitler valgte at 
udskifte den jødefjendske folkeoplys-
nings- og propagandaminister Goebbels 
med netop Schacht? Og Munk tilføjer: 
’Af dette valg afhænger, hvad og hvem 
Hitler er’. 
Der fandt intet skifte sted, idet Hjalmar 
Schacht kom i koncentrationslejr! Det 
kan godt være, at Kaj Munk havde sine 
meningers mod. Men hvad mente han i 
grunden? 
Det spurgte også avislæserne sig selv 
om, når de erindrede, hvad han aner-
kendende skrev om Goebbels kort forin-
den på rejsen igennem Tyskland i 1934: 
’I Det Tredje Rige er en af de drømme, 
der har stadigst bopæl i enhver virkelig 
teatertroendes sind, blevet virkeliggjort: 
Goebbels har i centralhovedstaden åb-
net rigets største teater som en scene, 
der skal opføre de bedste stykker med 
de bedste skuespillere aldeles gratis for 
det store folk … Den opgave har den lille 
Goebbels taget på sine spinkle, stærke 
skuldre og er i færd med at løse den, hvil-
ket naturligvis ikke – så lidt som så meget 
andet – vil afholde folk i Nordens Athen, 
der måtte betale 8 kroner for en billet i 
deres millionunderstøttede statsteater. 
Fra at fremture i at kalde ham og hans 
fæller barbarer’ 18. 

Da Munk i 1934 skrev det just citerede, 
kan han vel ikke have ment, at Goebbels 
og hans fæller var barbarer – da ville han 
nok have foretrukket Goebbels frem for 
Schacht, og så ville Hitler have været den 
samme gamle Hitler for Munk. Den Hit-
ler, ’hvis gerninger – efter Munk – endnu 
i 1934, ikke tog sigte på en enkelt stand 
eller på enkelte klasser, men på Tyskland, 
dvs. hele det tyske folk’. 
Det har altid undret mig, at Kaj Munk 
kunne få sig selv til at skrive dette, for det 
er jo direkte usandt. Hans djævlefører-
skabs ugerninger tog jo netop sigte på de 
stande og klasser, som stod ham i vejen. 
Det var jøderne, kommunisterne, social-
demokraterne og de homoseksuelle. 

Vi må konkludere, at læsere af Jyllands 
Posten og efterhånden også flere andre 
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dagblade, hvor Vedersøpræsten skrev, 
ikke vidste, hvor de havde Munk. Han 
svingede meget!

Den begyndende diktatorkritiske 
Kaj Munk 

Men ligegyldigt hvordan: Adolf Hitler 
havde i midten af ´30erne fået en kriti-
ker i Kaj Munk. I slutningen af ´30erne 
stiller Munk sig også kritisk over for 
Benito Mussolini. Den 17. november 
1938 offentliggjorde Jyllands Posten Kaj 
Munks ’Åbent Brev til Mussolini’ 19, der 
er en appel til Mussolini, men samtidigt 
et angreb på begge diktatorer for deres 
djævelske behandling af jøderne. 
Kaj Munk er klog nok til et lillebitte 
stykke inde i brevet, at lade Mussolini 
vide, at han i sin ungdom havde næret 
stor beundring for ham: ’Så meget af, 
hvad jeg som gammelt barn og purung 
mand drømte om uden efterhånden at 
vove at håbe længere, virkeliggjorde De. 
Midt i kaos og skrål, hæslighed og elen-
dighed steg pludselig Cæsar op over rui-
nerne. I de gamle liberale lande, også i 
vort, lo man i førstningen og gik så over 
til at skære tænder. Det var mig et pant 
på, at jeg havde ret: De var den nye 
mand, selve Europas fremtid’.20 

Men der var sket meget i verden siden 
1924, bl.a. Abessinien-spørgsmålet, som 
Munk nævner, at ’han vil finde sig til 
rette med, for en koloniløs stormagt er jo 
en uting …’21 . 
Vendingen er spottende sarkastisk, da den 
indeholder en ringe skjult hentydning til 
britiske og franske imperialistiske frem-
stød i samme afrikanske verdensdel, som 
vel var lige så store skurkestreger, som 
den Mussolini havde gang i, men som 
ikke anfægtede nogen. 

Men Kaj Munk er alligevel ikke ganske 
tilfreds med drengen, der har vokset sig 
stor. Han fortsætter artiklen således, sta-
digvæk positivt: ’… Jeg har aldrig glemt, 
at De var mesteren. Og over for alle dem, 
der nu forklarer mig, hvor meget ypper-
ligere hr. Hitler er, har jeg svaret: ’Jø-
derne!’, og så har de tiet. At mishandle et 
element i sit folk har Mussolini dog altid 
været både for klog og for menneskelig 
til…’ 22  
Fra tidligere, som vi har erfaret, at have 
set på nogle jøder med afsky og være 
gået ind for at sætte dem på plads – hvad 
han så har ment med det – er Munk nu 
inde på, hvad der er rigtigt: at de bliver 
mishandlet i Nazityskland. Det er dema-
gogen Kaj Munk, der taler til Mussoli-
ni, når han siger, at det har han, grundet 
klogskab og menneskelighed, ikke kun-
net. Men han kan nu! Og det ved Munk. 
Derfor formulerer han i fortsættelse dette 
angreb på Il Duce: ’… Men nu fortæller 
man mig, at De på dette punkt er slået 
om og begynder at optræde som germa-
nernes lærling.’ 
Den tilsyneladende chokerede Kaj Munk 
hævder, at det ikke kan passe, og at det 
snarere må være stik modsat, for er det 
ikke det, så er Mussolini alligevel ikke 
ypperligere end hr. Hitler. Men Munk 
ved godt, at det er sandt; han har jo læst 
derom i aviserne og hørt derom i radioen. 
I sin jakobskamp lader han til trods her-
for denne opfordring lyde til den ita-
lienske diktator: ’De må begynde at røre 
på Dem for at hidføre en ordning. Sig til 
Deres ven Hitler, at nu må det være nok. 
Fortæl ham også, hvor blodigt skuffede 
vi er over hans valg af Goebbels i stedet 
for Schacht.’ 23

I marts 1939 indtog Tyskland Tjekkoslo-
vakiet. Kaj Munk var lammet, og det gik 
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nu endelig op for ham, at Hitler absolut 
ikke var nogen fredsdiktator. Om angre-
bet skriver han i sit opgør med diktato-
ren, at det er en smertensakt og en stor 
ulykke for Føreren, fordi den viser, at’ … 
magten har taget magten fra ham … Men 
også for endnu et folk, som må betale pri-
sen i for af drab, lidelser og ødelæggelse 
af deres land.’ 24 
Kaj Munk var færdig med Adolf Hitler!

På den sidste novemberdag i 1939 angreb 
Sovjetunionen Finland. I marts 1940 fik 
det Kaj Munk til at foreslå, at Sverige, 
Norge, Island og Danmark udnævnte en 
fælles forhandlingsdiktator, der skulle 
gå i dialog med Tyskland og England 
angående vore skibes sikkerhed og over 
for Sovjet at arbejde for afslutning på den 
finsk-sovjetiske konflikt. 

Forhandlingsdiktator! At forhandle er 
demokrati. At diktere er diktatur. Det er 
et mærkeligt og indviklet og uvirkeligt 
ord – forhandlingsdiktator. Men det er 
første gang, at Kaj Munk anvender ordet 
forhandling.

Den tyske besættelse af Danmark, 
9. april 1940 

Efter at tyske tropper tidligt om morge-
nen den 9. april 1940 havde besat Dan-
mark, skrev Kaj Munk et digt, som han 
betragtede som sit bedste:

De tusind år – så blev de væk
i morges klokken fem af skræk.

I tiden, der fulgte, interesserer hverken 
Hitler eller Mussolini ham synderligt 
meget. Det gør derimod noget andet.
Danmarks frelse! Det var agitationen for, 
i skrift og tale, at Danmark skulle komme 

frelst gennem krigen, der kom til at koste 
Kaj Munk livet. 

Fra allerførste stund under det tyske åg 
udtrykte Munk vigtigheden af, at dan-
skerne stod sammen som et folk. Vejen 
til sammenholdet gik for Munk, som 
antydet, ikke mere igennem en diktator. 
Han siger derimod: ’Det, der gør et folk 
til et folk, er ikke grænser, ikke landområ-
der, ikke frihed, ikke selvstændighed. Alt 
det kan de tage fra det, og folket forbliver 
dog. For det, der gør et folk til et folk, er 
folkets sind, noget usynligt, noget ufra-
vristeligt, som kun det selv kan sætte til 
… Vi sværger uden ord, tavse i natten, 
på, at vi vil det ikke mere. Nej, vi vil be-
stå. Danmark skal leve’ .25

For at Danmark fortsat skulle kunne be-
stå som en selvstændig og fri nation, var 
to ting vigtige, siger Kaj Munk. Dan-
skerne skulle oppebie og bruge deres 
fantasi. Han ved ikke, hvad ordet oppe-
bie betyder, men han kan mærke det: 
’Oppebie er ikke bare det sløve: at tage 
sig ingenting til og lade komme, hvad der 
må. Nej, det er noget med at være oppe, 
vågen, parat. Enten så det, der kommer, 
skal modtages med geværsalver eller 
jublende velkommen. At vente – det kan 
være at sidde og nikke. Men oppebie, det 
er et ord uden søvn i øjnene, klarøjet, 
skarpsynet’ 26.

Henvendt til de unge højredrejede kon-
servative og de venstreorienterede so-
cialdemokrater ønsker han, at de for en 
tid kunne forstå, at deres politiske for-
skelligheder er af ringe betydning i for-
hold til det, som det nu virkeligt drejer 
sig om, at kæmpe for fædrelandet Dan-
mark.
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Til det formål opstiller Kaj Munk i 1940 
en 7-punkts programerklæring: 
1. Partiernes ungdomsafdelinger skulle 
have fælles medlemsblad. 
Sammen skulle de udføre fælles 
2. åndsarbejde, 
3. gymnastik, 
4. idræt, 
5. skydning, 
6. friluftssport og 
7. fester. 
Dette kunne gerne sættes i værk og ledes 
af Ollerup Gymnastikhøjskoles forstan-
der Niels Bukh, som han udnævner som 
ungdommens minister. 
At pege på Niels Bukh til at varetage 
et embede for igennem ungdommen 
at frelse Danmark, viser med al tyde-
lighed, hvor naiv eller på visse områ-
der uvidende Kaj Munk var. Niels Bukh 
var topnazist. Han forstod ikke, at nogen 
kunne beklikke Hitlers ære, når der ikke 
fandtes ærligere og renere udenrigspo-
litik end hans. Ingen kunne rokke Bukh 
i sin tro på Hitler, fordi han var overbe-
vist om, at der ingen falskhed var i ham. 
Som Niels Bukh var det, således havde 
Kaj Munk jo også været dybt fascineret 
af Hitler. Det var han ikke mere, men han 
har endnu her i 1940 ikke endegyldigt 
gjort op med diktaturet og demokratiet. 
Men han er stærkt på vej.  

Kaj Munk på vej mod sit opgør 
med styreformerne

’At Danmark og demokratiet skal gøres 
til ét og det samme, er en tilsnigelse og 
løgn’, påstår han. ’De folk, der emser for 
dette, kan komme for skade at stå som 
tvetydige’ 27. 
Munks horn i siden på demokratiet lader 
sig stadigvæk ikke fornægte. Men hvor-
dan med diktaturet? Beundrer han dette 

på samme måde som tilforn? Opgøret er 
lige om hjørnet! Uden at anvende ordet 
diktatur som en styreform, man alligevel 
ikke skal forlade sig på, siger han – og 
ingen kan vel være i tvivl om, at han hen-
tyder til besættelsesmagten – det dikta-
toriske Nazityskland: ’Det nye Danmark 
skal skabes af danske mænd, for hvem det 
fri Danmark er højeste lov, og som ikke vil 
vide af samfærd med dem, der har tilføjet 
dets navn krænkelse og sorg’ 28. 

Den 30. november 1940 havde Kaj Munk 
en artikel i National Tidende, der hedder 
’Det gamle forpligter til det ny’. Hans 
opgør med diktaturet og demokratiet er 
nu virkeligt og for alvor sat i gang. Han 
skriver: ’Det er ikke en eller anden sty-
reform for landet, der skal frelses, det er 
landet selv. Om vi får stænderstyre eller 
enevælde – det er et andet ord for diktatur 
– eller fortsætter med parlamentarisme 
– Munk satte lighedstegn mellem parla-
mentarisme og demokrati – det må være 
vor station på vejen til enighed, at det 
er ganske underordnet overfor, om vort 
land bliver frit og uafhængigt igen, om 
vort Danmark består som sig selv, sådan 
som det har bestået under kongernes 
ubrudte kæde, siden Gorm den Gamle 
samlede det … Stiller landets førere sig 
blankt uforstående, opnår de kun, at de 
fejle folk gør det arbejde, de skulle have 
gjort, og når fejle folk udfører et arbejde, 
bliver det som regel gjort fejl. Dette er 
vor frygtelige fare’ 29.
Med udtrykket ’de fejle folk’ hentyder 
Kaj Munk til nazisterne, der er den tidli-
gere beundrede diktator Hitlers bersærk-
ere – også de af dem må aldrig få nogen 
indflydelse i Munks elskede fædreland.
 
Næsten som en fortsættelse skriver Kaj 
Munk i en påskeartikel i 1941: ’Jeg har 
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aldrig troet stort på demokratiet, men jeg 
tror endnu ringere på slaveriet, hvormed 
menes, at ingen mand og ingen klike skal 
mod folkets ønske komme til at regere det 
danske folk. Der vil efter prøvelserne og 
lutringen fremstå et nyt, næsten ukende-
ligt demokrati’ 30. 
Vi bider mærke i, at Munk åbenbart ikke 
tager afstand fra folkestyret, når han plæ-
derer for, at ingen mand eller klike ’mod 
folkets ønske’ skal få magten her, og det 
falder jo helt i tråd med hans spådom, at 
der vil fremstå et nyt næsten ukendeligt 
demokrati efter krigen. 

Men hvad ligger der i, at et kommende 
demokrati skulle være nyt og næsten 
ukendeligt? Der kan kun ligge det i det, 
at de politiske udøvere, især statsminis-
ter Stauning og udenrigsminister Scave-
nius, som Munk, især sidstnævnte, ikke 
respekterede for den førte samarbejds-
politik, sikkert ville være udskiftet med 
andre, som bare pr. konduite kunne 
nytænke demokratiet.
Ingen mand og ingen klike – det er Hitler 
og hans folk i Danmark, eller måske hen-
tyder Munk til den danske nazileder Frits 
Clausen, der var kommet i Folketinget i 
1939, og hans tilhængere, skal få magten 
her. Men at det skulle være et demokrati, 
Kaj Munk satte sin lid til her i 1941, hav-
de ingen vel ventet. Men det gjorde han 
altså, fordi, som han fortsætter, ’det vil 
løfte det gamle Danmark ungt og leende, 
og nært sammen med vor blodsforvandte 
gennem århundreder, vor kære, stolte 
nabo Norge, og Nordens andre riger vil 
vise Europa vej til menneskeværdighed 
og fred’31 .

I 1936 var Anti-Kominternpagten ble-
vet indgået for en 5-årig periode mellem 
Tyskland og Japan og andre europæiske 

stater, dog ikke Danmark. Pagten rettede 
sig mod den kommunistiske internatio-
nale; med andre ord mod Sovjet. I 1941 
udløb pagten, og den skulle fornys. 

Tyskland krævede dansk tilslutning ved 
udenrigsminister Scavenius` underskrift 
i Berlin den 25. november ´41. Mange 
danskere følte, at det var forkert at indgå 
en pagt mod Sovjet. Dertil svarede den 
tyske trussel: tilslutter I jer ikke, kan vi 
ikke garantere, at vore løfter fra 9. april 
´40 holder mere. Studenterne gik i de-
monstrationstog til Amalienborg, hvor 
de sendte kong Christian 10. en adresse, 
hvor der bl.a. stod, at de hellere ville dele 
kår med Norge end tilslutning til pagten! 
Kaj Munk roser og takker studenterne. 
Han spørger: ’Hvor længe skal det vare, 
før vort folk bliver kristne og vågner og 
tror på, at lidelse med ære er bedre end 
hvilken som helst fordel, vundet ved at 
sælge sig?’Så føjer han dette her til: ’Ned 
med Scavenius! Ingen samling om denne 
samlingsregering længere, så længe Sca-
venius er dens diktator!’ 32

Den sidste sætning ’så længe Scavenius 
er dens diktator!’ kan man filosofere 
længe over. Munk har været meget glad 
for diktaturet, som han måske havde kun-
net tænke sig indført, men det var ikke 
ligegyldigt, hvem diktatoren var. 
Grundet den tyske trussel tilsluttede Dan-
mark sig pagten.

Munk kæmper virkeligt med diktatu-
ret og demokratiet. På 25. søndag efter 
Trinitatis i 1941 siger han bl.a. i Veder-
sø Kirke: ’Kirken har ikke noget at sige 
om diktatur kontra demokrati. Men det 
folkekongestyre, vi har nu, bærer kimen 
i sig til noget rigtigt. Og som forholdene 
ligger nu, må kirken i sin øverste biskops 
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navn mane til, at alle danske står samlet 
om den regering, han som konge har øn-
sket at samle os om’33. 

’Ingen samling om denne samlingsrege-
ring længere, så længe Scavenius er dens 
diktator!’ Sådan lød det fra Vedersø i no-
vember ´41. 
Pludseligt opfordrer han til det mod-
satte. Kaj Munks til tider modsætnings-
fyldte meninger og opråb i tiden gør 
ham svær at greje. Men alligevel! Skønt 
hans meninger sommetider er diametrale 
modsætninger, fremsætter han dem ukri-
tisk i sin kamp for Danmarks sag.

Efter at Tyskland, også i 1941, var gået i 
krig mod Sovjet, forstærkedes de infer-
nalske tilstande af, at udenrigsminister 
Scavenius arbejdede ivrigt for at opnå 
dansk sympati for Tyskland i dets kamp 
mod bolsjevismen. Sympatierklærin-
gen blev vedtaget, skønt stor modstand 
fra flere ministre. Kaj Munk var meget 
imod, og han skriver bl.a.: ’Et frit demo-
kratisk Danmark siger de mig, vi skal 
kæmpe for. For min skyld gerne. Men det 
skal ikke skjules, at det ord demokratisk 
er mig for lille og fremmed ord at kæde 
sammen med Danmark. Om styreformen 
i fremtidens Danmark bliver den ene el-
ler den anden, er for mig ganske uden 
betydning over for spørgsmålet om selve 
Danmarks eksistens. Kan dog ikke alle 
kræfter i vort folk se bort fra alle småting 
og samles i tro og kamp for ære, frihed, 
selvstændighed for vort land, samles i tro 
og kamp for Danmark? 34’ 

Vi forstår, at demokratiet for Munks 
skyld gerne må være fremtidens styre-
form. Det skrev han jo også i påskear-
tiklen: ’Der vil efter prøvelserne og lu-
tringen fremstå et nyt, næsten ukendeligt 

demokrati’. Men nu er han selv kommet i 
tvivl om, hvad han skal mene: ’Om styre-
formen i fremtidens Danmark bliver den 
ene eller den anden, er for mig ganske 
uden betydning’. 
Munks læsere havde med rette svært ved 
at forholde sig til ham, fordi han svin-
gede meget. Munk vidste heller ikke selv, 
hvor han havde Kaj; det var tit svært for 
ham i sit allerinderste menneskes krin-
gelkrogede gange at finde vej, når tvivl 
og tro på, hvad der var rigtigt eller for-
kert, sledes i ham. 

Jeg er af den overbevisning, at Kaj Munk 
gennemlevede opgøret med diktaturet og 
demokratiet i sine sidste år, fra marts må-
ned 1943.

Kaj Munk anerkender og 
godkender demokratiet

I 1936 stiftede Arne Sørensen partiet 
Dansk Samling på Tommerup Højskole 
omkring tidsskriftet ’Det tredje Stand-
punkt’. Ved folketingsvalget i 1939 
opnåede partiet ingen mandater; det 
skyldtes sikkert, at partiet havde tordnet 
imod den førte samarbejdspolitik med 
besættelsesmagten. I marts 1943 var der 
atter folketingsvalg. Her opnåede par-
tiet at få 2,2% af stemmerne, der brag-
te Dansk Samling i Folketinget med tre 
mandater. Op til valget havde Kaj Munk 
skrevet en valgpjece, hvor han opfordre-
de danskerne til at sætte kryds ved Dansk 
Samling, som han kalder en folkebevæ-
gelse.

I valgpjecen fortæller han noget interes-
sant. Nemlig dette, at han aldrig før har 
stemt ved et folketingsvalg, fordi han 
ikke havde vidst, hvilket parti gavnede 
Danmark mest. Havde et Kongeparti – et 
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parti der stod over partierne – eksiste-
ret, så ville han have stemt på det, skri-
ver han. Et sådant parti synes han nu, at 
Dansk Samling er, fordi det i modsæt-
ning til de gamle fire partier ’ikke har 
opgivet det folkestyre, der må være vort 
umistelige eje, så sandt det er vort og 
dansk’ De fire gamle partier ’har opgivet 
folkestyret’, gentager han og fortsætter: ’ 
… og i stedet samlet sig om en mand, der 
hedder Scavenius. Ingen kan sige hvor-
for … Det store liberale Venstres ideer 
er ham fuldstændig fremmede … I Dan-
marks skæbnetime kan vi ikke støtte de 
scavenianske partier i deres frafald fra 
folkestyret’ 35. 

Efter, for år tilbage, at have læst valgpje-
cen første gang, troede jeg umiddelbart, 
at jeg bare bildte mig ind, at der i den 
stod, hvad der stod. Det kunne da ikke 
passe, at den diktatorhengivne Kaj Munk 
havde ytret sig så velmenende om begre-
ber som folkestyre og liberale ideer. Jeg 
gennemlæste pjecen endnu engang. Jo, 
ordene var brugte i en artikel af Munk. 
Det slog mig, at jeg måske alligevel ikke 
var helt klar over ordenes betydning. Jeg 
søgte så nærmere oplysninger i et op-
slagsværk. Under søgeordet folkestyre 
blev jeg henvist til demokrati, hvor jeg 
blev oplyst om, at demokrati kommer af 
det græske, demos, der betyder folk og 
kratos, magt, vælde, herredømme, og at 
det danske demokrati bl.a. er karakteris-
tisk ved, at det er et repræsentativt styre 
med nogle grundlovssikrede rettighe-
der som f.eks. personlig frihed, ytrings-, 
forenings- og forsamlingsfrihed, ret til 
at stemme ved valg mm.  Jeg slog også 
op under liberalisme, der må anses for at 
være det samme som liberale ideer. Li-
beralisme beskrives således: samfunds-
opfattelse, der kræver størst mulig frihed 

for den enkelte borger, dvs. med et mini-
mum af styring fra statens side. 

Se, de her samfundsstyreformer, folke-
styre eller demokrati og liberalisme, var 
rigtignok noget ganske andet end det, 
Kaj Munk tidligere havde været stærkt 
optaget af, men som han også, langsomt, 
langsomt, søgte at afvikle.

Efter folketingsvalget skriver Munk en 
artikel, hvor han røber, at han også gerne 
kunne have stemt på Venstre – og dette 
for Knud Kristensens 36 skyld. Kaj Munk 
nærede meget stor tillid til Knud Kris-
tensen, navnlig fordi han lige fra besæt-
telsens første dage var en af samlings-
regeringens største modstandere af den 
politik, som Scavenius førte over for 
tyskerne. Årsagen til, at Munk allige-
vel satsede på Dansk Samling og ikke 
Venstre, var den, at han mente, at Knud 
Kristensen trods alt var inkonsekvent, 
når han trådte ud af regeringen samtidig 
med, at han lod sig vælge som formand 
for Venstre, når partiet støttede regerin-
gens linje.
Der var samtidigt sket det, at et unavngi-
vet medlem af Det Konservative Folke-
parti havde angrebet Knud Kristensen 
for at have udøvet fjendskab mod folke-
styret, bl.a. tog Ole Bjørn Kraft offentlig 
afstand fra angrebet. Kaj Munk siger her-
om i februar 1943: ’Angrebet er et slag 
i ansigtet på alle danske, der holder sig 
klar af partipolitik, at denne politiker, 
der mere end de allerfleste har kunnet 
skabe respekt både om sig selv og om 
folkestyret, nu pludseligt skal lægges for 
had af kolleger. Det hører jo ingen ste-
der hjemme. Dels har han lige ladet sig 
vælge til formand for landets ubetinget 
mest demokratiske parti. Det er ube-stri-
deligt Venstre. Og dels har han i hele sin 
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virksomhed og i alle sine taler bevæget 
sig på folkestyrets plan. Folkestyrets styr-
ke har dog altid været sandheden tro i 
ydmyghed, at regne sig for menneskelig 
indretning og netop derfor været glad for 
det frie ord og den saglige kritik’37 .

Det er godt og fint altid at være sandhe-
den tro, om det er i ydmyghed eller ej. 
Det er en styrke for menneskeheden, hvis 
alle ville være sanddru. Men nu er det 
også, for Kaj Munk, blevet folkestyrets 
styrke, som han mener, at Knud Kristen-
sen mere end de allerfleste har skabt re-
spekt om. Sådan har Munk ikke kunnet 
formulere sig, hvis han ikke selv nærede 
respekt for folkestyret skråstreg demo-
kratiet. Kaj Munk er i sit opgør med dik-
taturet og demokratiet kommet til sin ny 
erkendelse, fordi det gradvis og ad åre 
er gået op for ham, at sandhedsidealerne 
ikke var gældende for diktaturet, hvor 
diktatoren alene udstak regler for, hvad 
der var sandhed. På den måde blev løg-
nen gerne gjort til sandhed. 

Skruer vi meget, meget hurtigt tiden til-
bage til 1934, til den sidste artikel, ’Dan-
mark’, i rejsebogen ’Vedersø-Jerusalem 
Retur’, lød det sådan, diktaturet og de-
mokratiet synoptisk opstillet: ’For mange 
retsindige mennesker er diktaturets sejrs-
gang over jorden i de sidste år en opfyl-
delse af urimelige håb. Parlamentaris-
mens frihed med dens ret til offentligt at 
overtisse hinanden slipper vi gerne’. 

I en prædiken fra juni 1943 siger Kaj 
Munk: ’I mænd i den danske regering, så 
sandt I vil være et kristent folks regering, 
skal I være tro mod demokratiets gud-
stemplede idealer … Tving ikke samvit-
tigheder, øv ikke vold mod andre religio-
ner end voldsreligionerne, skænk hvert 

menneske adgang til ufordrejet retfær-
dighed, sky som pesten forfølgelse af vær-
geløse. Og glem så ikke, at I har et tusind-
årigt riges kronjuveler at værge, ikke blot 
for i dag, men for en tusindårig fremtid, og 
at de tre første og største af de juveler hed-
der æren, æren, æren. Dette er det første 
og det sidste, og kan I ikke værge den, er 
det bedre, I ikke er til’38. 

Ovenstående prædikens humanitets-
erklæring er et opråb til statsminister 
Erik Scavenius` samlingsregering. Som 
dens forgængere samarbejdede den ivrigt 
med besættelsesmagten. Den havde, ef-
ter Munk, ikke set det som sin fornemste 
opgave at føre, men at forføre.

Men det varede jo ikke ved. Et par må-
neder efter opråbet til statsministeren 
ophørte samarbejdet med Tyskland den 
29. august 1943. Det var en lykkelig Kaj 
Munk, der samme dags aften i Vedersø 
Kirke til sin menighed kunne sige, at ’det 
er en stor dag for Danmark … nu hilser 
vi hinanden med et til lykke, landsmænd’. 

Nu nærede han håb om, at mændene i 
den danske regering ville arbejde for ud-
bredelse af demokratiets gudstemplede 
idealer. 

De demokratiske idealer var ikke mindre 
end gudstemplede!
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Det ubekvemme og det usande
Kaj Munk og den frie ytring

Af Christian Grund Sørensen

Indledning
I år er det 150 år 
siden, Grundlo-
ven første gang 
(5. juni 1849. §91) 
erklærde, at ” ”En-
hver er berettiget 
til ved Trykken at 
offentliggjøre sine 
Tanker, dog under 
Ansvar for Dom-
stolene.”  Debat-
ten om det frie ord 

er ikke siden for-stummet, selvom Grun-
dlovens fædre klogelig tilføjede, at ”Cen-
sur og andre forebyggende Forholdsregler 
kunne ingensinde paa ny indføres.” 

Debatten om den frie ytring er altså hver-
ken simpel eller afsluttet. Retten til den 
frie ytring er blevet diskuteret og pro-
blematiseret i forhold til bl.a. Muham-
medtegningerne og partiet Stram Kurs. 
Forkyndelsen i visse moskeer har også 
været genstand for granskning, for hvor 
går grænserne for ytringsfriheden, hvis 
der anspores til antisemitisme?  

Som en væsentlig dansk meningsdanner 
i første halvdel af det 20. århundrede er 
det nærliggende at gå til Kaj Munk for in-
spiration. Som debattør, prædikant, dra-
matiker og tidvis polemiker havde Munk 
den udtalte og den uudtalte censur tæt på 
kroppen. Samtidig var Munk i stand til at 
løfte sig fra sit eget perspektiv, og meget 
direkte forfægte det klassiske synspunkt 
fra François de Voltaire (1694-1778), at 

man kan afvise et andet individs hold-
ning i en sag, men samtidig bør forfægte 
dennes ret til at ytre sig og argumentere 
frit. 
På dansk grund introducerede N.F.S. 
Grundtvig (1783-1872) udtrykket ”Fri-
hed for Loke såvel som for Thor” (for-
talen til ”Nordens Mythologi”, 1832) og 
bidrog dermed til Grundlovens ytrings-
frihedsbegreb. Munk referer flere gange 
til dette citat, og med nogen beklagelse 
konstaterer han ved 150-årsdagen for 
Grundtvigs fødsel, at den grundtvigske 
slagkraft her har fortonet sig.

Ytring som rettighed og fordring
I denne artikel gennemgås nogle udvalg-
te eksempler på Kaj Munks arbejde med 
den frie ytring. Men allerede her melder 
en eftertanke sig, for Munk tænker ikke 
blot i rettigheder, men også i fordring: 
”At være Kristen er ikke blot at notere 
sig for det paa Mandtalslisten, at betale 
sin Kirkeskat og derudover næppe ytre 
sig positivt. Men at være Kristen det er 
for Afgjorthedens Naturer…” (Munk, 
Kaj, 1936. Om Hedesognet i Liv og 
glade Dage: Femten smaa Hilsener 
med løst Krudt til de muntreste af mine 
Kammerater, Naturens egne Drenge, de 
danske Jægere). Dette indlæg i en under-
holdende bog med jagthistorier afspejler 
Munks bredde. 
I lighed med Løgstrups senere begreb 
om den etiske fordring (K.E.Løgstrup: 
Den etiske fordring, 1956) lader fordrin-
gen sig ikke begrænse til det kristelige 
i snæver forstand. Det fremtræder, som 
nedenfor beskrevet, prægnant i forhold 
til det danske folks ansvar for at tale 
besættelsesmagten imod.

Kaj Munk Selskabets 
formand, Christian 
Grund Sørensen
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I en artikel om kvindelige præster kom-
mer Munk nærmere ind på fordringens 
karakter: ”Egentlig er Præsteembedet i 
de lutherske Lande jo ikke at regne for 
nogen særlig Udsondrethed. Konsekvent 
taget eksisterer det ikke. Vi er alle Præs-
ter, alle sat til at vidne om vor Gud og 
Fader og leve til hans Velbehag.” (Kvin-
delige Præster, Jyllands-Posten 8. juli 
1938). Vidnesbyrdet, er altså fordringen. 
At stå ved sin tro med vidnesbyrdets ud-
sagn. I en tale til nyudsprungne studenter 
uddyber Munk så vidnesbyrdets karak-
ter, det har at gøre med åbenbaringen i 
Kristus, der ”er kommet og har fortalt os 
om denne gaadefulde, uendelig ophøjede 
Majestæt, der hedder Gud, fortalt os saa-
dan om ham, at vi lærte ham at kende, er 
blevet dus med ham, kender ham bedre 
end Købmanden paa Hjørnet.” (Tale til 
gymnasiaster i Gentofte 17. januar 1941).

Munk og Georg Brandes
På samme måde, som Munk tænkte, at 
der består en ytringsret og en fordring til 
den kristne, anerkendte Munk tilsvarende 
forhold for de, som talte den midt imod. 
I et brev til vennen Niels Nøjgaard skrev 
Munk i 1927: ”.. mit Kald i Danmark 
blev: fra Golgathahøjen ved Foden af 
Korset at prædike Respekt for Brandes”. 
Årsagen til dette skyldtes Munks respekt, 
ikke for Georg Brandes’ holdninger, men 
for hans integritet og konsistens. Brandes 
stod ved sit fritænkeri, som blev hans gud-
løse credo.  

Munk måtte derfor forsvare Brandes` 
eftermæle: ”Den danske Folkekirkes 
Mænd har haft en Tilbøjelighed til at 
svare Georg Brandes enten med Bit-
terhed eller med underlegen Tavshed. 
Det synes rettere for en virkelig kristen 

Menighed dels at respektere ham, fordi 
han, omend for yderligt, indtil det sidste 
var tro imod det, der blev Sandhed for 
ham, dels at holde fast ved Jesu Bøn: 
Forlad dem, Fader; thi disse Mænd, der 
vide alt — eet ved de ikke, og det er: 
hvad de gøre.”. (Om Teologen Brandes. 
Med Sol og megen Glæde, 1942).

Hvor Munk andetsteds kunne være 
ætsende i sin kritik af halvhjertet kristen-
dom, især når den var påvirket af sam-
tidens religionskritik og kulturradika-
lisme, var han anderledes anerkendende 
i forhold til den rene ateisme. Skuespil-
let ”I Brændingen” (1926/29) diskuterer 
forskellige positioner i forhold til samti-
dens religiøse og livssynsmæssige debat-
ter. Stykket er tilegnet ”Mesteren, der er 
død”, hvilket refererer til Brandes, som 
døde i 1927, året efter at Munk faktisk 
havde skrevet stykket. 

En tydeliggørelse af dette ses i Munks 
memoirer, ”Foraaret saa sagte kommer” 
fra 1942, hvor han forholder sig til sin tid 
som teologistuderende på Københavns 
Universitet. ”Det kan ogsaa bebrejdes det 
teologiske Fakultet, at det ikke har moder-
niseret sig nok. Hvad en Præst faar Brug 
for i sin Gerning har det intet af i Sam-
menligning med, hvad det har af, hvad 
han ikke faar Brug for…” 
Denne kritik er nok almengyldig, men 
Munk konkretiserer den, at universitetet 
burde have en docent i fritænkeri. Munks 
rationale er, at Folkekirken heller ikke i 
hans samtid har et fortolkningsmonopol. 
”Derfor burde Studenterne høre Forelæs-
ninger af en Mand, der med Lidenska-
bens Styrke gik ind for, at Kirkens Bud-
skab var falsk.”
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Det er dog ikke kun bekendtskabet med 
fritænkeriets tankegods, som er vigtigt 
for Munk. Man ærede Georg Brandes, 
men: ”Manden selv syntes man ikke om, 
og det, han sagde, var jo nærmest forbry-
derisk, men der stod en glødende Sjæl 
bag det, han gjorde dog Kristendommen 
den Ære at møde den med Lidenskab; og 
mens den døde Tomme for Tomme inde 
i Ens Sind ved lunkne opbyggelige Ta-
ler, saa kunde man mærke, hvordan den 
groede og strakte sig mod Lyset, naar 
der blev slynget Angreb imod den, tænkt 
som Syre, men virkende som Kunstgød-
ning.” 

I Munks perspektiv trives troen i modvind 
og kirken i kamp. Det er ikke fritænkeriets 

ateisme, som kirken bør frygte, men dens 
eget åndelige forfald til halvhjertethed. 
Derfor værdsætter Munk særligt profes-
sor i systematisk teologi Eduard Geismar, 
som ”med sin Indlevelsesevne gjorde sig 
til et med Nietzsche og overfaldt Troen 
med den store tyske Haders hvæsende 
Logik.” I stedet for, at forarges over 
Nietzsches berømte forkyndelse af Guds 
død i ”Als so sprach Zarathustra” (1896), 
forventer Munk troens vækst og glæde 
midt i nihilistismens angreb: ”Eja, saa 
var det Plaser at være Kristen, saa var der 
da Folk, det var værd at bryde en Lanse 
med. Her var endelig Tanker, der blev 
ikke tænkt, men raset til Ende.... og hvor 
blev man rystet og løftet ved at opleve, at 
Sindssygen er den sunde Fornuft i dennes 
yderste Konsekvens.” (Foraaret saa sagte 
kommer. Afsnit XXXI. 1942).

De teologiske debatter
I Munks egen levetid blev han mødt 
af en kritik, som væsentligt rettede sig 
imod hans klassiske kristendomssyn, 
som i mange teologers øjne var utids-
svarende.  Angrebene kom især fra 
idehvervsgrundtvigianismen, hvor bl.a. 
bannerfører Knud Hansen (Forkyndel-
sen i Kaj Munks forfatterskab, 1942) 
og Adolf Drewsen Christensen rettede 
en slags totalkritik af Munk, som teolo-
gisk uvederhæftig:  ”At beskæftige sig 
med religiøse problemer hos Kaj Munk 
er at færdes i forvirringens og selvmod-
sigelsens jungle. Den splittethed og uli-
gevægt, der beherskede hans psyke og 
forestillingsverden, når her sit klimaks.” 
(Adolf Drewsen Christensen: Ridderen 
i munkekutte – religiøse problemer hos 
Kaj Munk, 1949, p.7). 
En nærmere diskussion heraf er ikke mu-
lig inden for rammerne af denne artikel. 

Motiv på prædikestolen: vort skyldbrev, der blev 
gjort ugyldigt, da det blev naglet til korset. Derfor 
er gældsposterne overstreget med rødt, der er 
Jesu blod.
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Munk selv syntes dog ganske resistent 
over for teologisk kritik og begav sig 
med en tilsyneladende uforfærdethed ind 
i talrige disputter. 

Især prædikenerne indeholder en vedva-
rende kritik af det grundtvigske, i form 
af højskolebevægelsen og den kirkelige 
grundtvigianisme, og de missionske, 
hvor kritikken retter sig mod læren strin-
gens og den personlige ethos. Størst var 
Munks antipati dog imod en Folkekirke, 
som i Munks perspektiv jævnligt ikke 
tog bekendelsens ord for pålydende. Et 
eksempel er dogmet om Kristi genkomst: 
”…i vor fantasiløse Tid er der en Del 
Kristne, der ikke længere kan forestille 
sig Jesu Genkomst; skal der være Tale 
om en Dommedag, erklærer de, da maa 
det altsammen forstaas aandeligt; den vil 
finde Sted i Hjærterne; den sker ved den 
enkeltes Død. Hvilken fattig Kattepo-
telære! Helt anderledes, naar Jesus taler 
om Dommedag; da mærker vi Løvens 
Klo.” (Prædiken til 2. søndag i advent, 8. 
december 1940).

Alligevel var Munk fortaler for sine 
præstekollegers ret til at ytre, hvad han 
selv forkastede. I 1932 rejstes sag imod 
pastor Otto Larsen, som i bogen ”Skatten 
i Lerkar” fremførte ganske uortodokse 
tanker, med afvisning af inkarnationen, 
jomfrufødslen og eksistensen af en trans-
cendent Gud. Sagen blev slået stort op i 
Kristeligt Dagblad, som Munk stundom 
refererede til som Danmarks ærkebiskop 
qua sin rolle som kirkelig. 
Da selve forløbet er velbeskrevet i Mun-
kiana skal det ikke kommenteres detal-
jeret her.  (Knud Erik Andersen og Jon 
Høgh: Skatten i Lerkar. Otto Larsen – 
sagen og Kaj Munks rolle i den. Mun-
kiana 63, 2018).

Hvad der her er af særlig interesse er 
Munks forhold ikke blot til Otto Larsens 
ytringer i sig selv, men til hans forsvar for 
Larsens bog. Munk kommenterer: ”Hans 
Bog er meget Jeg-præget; derfor maa han 
finde sig i, at hans Person ikke kan holdes 
helt udenfor Diskussionen. Han har selv 
givet Anledning til det. Og det er for 
øvrigt vel for ham, at det sker.” (Skatten 
i Lerkar - Pastor Otto Larsen og hans Be-
drift. Jyllands-Posten 1. maj 1932). 

Munks kommentar er interessant, idet 
den tager sit udgangspunkt i respekten for 
individet. Munk er klar over, at et virke 
som præst giver anledning til mange 
overvejelser. Præsteembedet: ” gaar han 
da ind til med megen Bævelse i Hjertet 
og ikke ganske faa Grimasser i Ansig-
tet, lidt i Lighed med en Skandinav, naar 
han for første Gang i Paris spiser Snegle: 
Nyfigenhed, Afsky, Usikkerhed, Velbe-
hag er nogle af de Følelser, der trækker 
i Snorene.” Derfor er der undskyldning 
for, at Larsen kaster sig ud i en tour de 
force i gentænkning af kristendommen, 
hvortil Munk dog dømmer, at ”Bogen er 
Filosofi, og Filosofi er ikke Religion og 
i ganske særlig Grad ikke Kristendom.”
Mens Munk altså forkaster Larsens 
budskab, er der respekt for Larsens be-
drift. Som en gravhund har han søgt efter 
byttet, svaret på de store spørgsmål, alle 
burde stille sig, men er faret vild på vej 
ind i rævegraven. ”Otto Larsen har sagt 
til os: ”Der maa vi ind”. Nu sidder han 
selv i et Blindrør. Men hans Iver og Ufor-
færdethed har vist rigtig Vej.” 

Dermed kan Munk også konkludere, at 
mens Larsen intet sagligt meningsfuldt 
har tilføjet debatten, har han dog rejst den. 
En vis lighed med agtelsen for Brandes 
kan anes, men Munk er kun i ringe grad 
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enig med Larsen. ”Hvad gør det overho-
vedet med disse Anskuelser? Tankemæs-
sig set finder ogsaa jeg, at „Skatten i 
Lerkrukken“ er et baade kunstlet og tri-
vielt Dokument.” Men der er mere: ”…
hvor kan noget Menneske læse den Bog 
uden hurtig at fornemme: Den Mand er 
meget bedre end hans Hjerne.” Nok bør 
der være orden i kirken, men denne bør 
ikke overdrives. Der skal være plads til 
et enfant terrible, for i åndens rige er 
der frihed: ”Helligaanden og Politiet er 
gode hver for sig. Betjentene kan ogsaa 
ledes af Aanden, men Aanden aldrig af 
Betjentene. ” For Helligånden har sendt 
profeterne, og profetien er en væsentlig 
del af Kirkens identitet, og har ofte mødt 
modstand. 

Besættelsen og ytringerne
Mens spørgsmålet om ret til at ytre sig 
hav-de mere kulturel og kirkepolitisk 
klang i forhold til Brandes og Otto Lar-
sen, blev spørgsmålet om ytringsfrihe-
dens grænser og eventuelle pligt kon-
kretiseret på en ny måde ved Danmarks 
besættelse 9. april 1940. Til trods for løf-
terne om aldrig at genindføre censur ind-
gik Udenrigsministeriets Pressebureau 
kort efter besættelsen, 6. maj 1940, imid-
lertid en overenskomst, som lagde bånd på 
den danske presses frihed til at rapportere 
om aktuelle begivenheder. 

Efter Augustoprøret i 1943 blev besæt-
telsesmagtens indflydelse af mere direkte 
og indgribende karakter, eksemplificeret 
med avisforsiden 6. januar 1944, hvor 
Nationaltidende af hensyn til censuren på 
forsiden opsatte mordet på en ret ukendt 
fiskehandler med samme typer og spalte-
volumen som mordet på den mere kendte 
Kaj Munk.

Et grundlæggende spørgsmål for Munk 
blev her ytringspligten. I hvilket om-
fang har danskeren, den enkelte, et kald? 
Munk fremkalder i en prædiken, som 
blev forbudt, men som alligevel blev 
holdt i Helligåndskirken (21. november 
1943) et umage forbillede: ”Der er en 
Læge etsteds i Jylland, der engang ved 
en Fest udbragte en Skaal for Hitler — 
ja, det er længe siden, det var før 9. April. 
Nogle Missionsfolk protesterede. Saa 
raabte Lægen: “Der er Titusinder, der er 
rede til at give deres Liv for Hitler; hvor 
mange af jer vil gøre det for Kristus?”” 
Nazisten fremhæves her positivt for sit 
engagement. Munk overvejer, om det 
danske folk i virkeligheden vil blive 
forkastet for sin forsigtighed.  ”Vi maa 
være forsigtige, lyder det. Hvor staar der 
i Skriften om Forsigtighed? Var Kristus 
forsigtig, da han gik til Død og Grav?” 

Prædikestolen i Vedersø Kirke. Herfra 
prædikede Kaj Munk i årene 1924-1944
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Igen er helhjertetheden det bærende. Fol-
ket skal ikke tie. Det gælder også i for-
hold til den tyske besættelse, som Munk 
med skæbnesvanger ildhu kommenterede.

Inden besættelsen gjorde Munk sig tan-
ker omkring det 3. Rige og ytringerne i 
stykket ”Han sidder ved Smeltediglen” 
(1938). Her finder professor Mensch og 
hans sekretær Frãulein Schmidt frem 
til et relief af Kristus, som viser sig at 
have karakteristiske jødiske ansigtstræk. 
Spørgsmålet er så, hvorvidt en sådan 
opdagelse kan og bør spredes i det Tyske 
Rige under nazistpartiets forsæde. Svaret 
er ikke let for Mensch, som i årene før, i 
lighed med Munk selv, har opbygget en 
veneration for regimet. Følgende replik-
skifte sker mellem Dorn, overbevist na-
zist og styrets repræsentant, og professor 
Mensch.
(491) DORN: De kan vel ogsaa fejle. De 
er ikke ung længer, Mensch. Tænk paa 
det. — Saa, saa! far nu ikke op! Husk 
Dem hellere om! Min første Gerning som 
Minister var at sætte Bispen under Slaa! 
Min næste at faa Dem tilstillet Tysklands-
prisen. I samme Øjeblik det sker, skulde 
De, Rigets Stolthed, De, som jeg selv har 
gjort til Rigets Stolthed, staa op og give 
Biskoppen Ret. Hvad vilde Følgen blive?

(492) MENSCH: Jeg spørger ikke om 
Følgen. Jeg spørger om Sandheden.

(493) DORN: Ja, det gør vi ved Skrive-
bordet. Men ude paa Gaden har vi Livet 
til Indsats. Der er ikke Raad til Pedanteri 
. Hvad vil De opnaa ved Deres Halsstar-
righed? Hidse Folket op mod Føreren? 
Borgerkrig og Kaos igen? Sagens Kerne 
er denne: holder De med Fædrelandet el-
ler med Koblet af Marxister, Kommunis-
ter, forskruede Kristne og Jøder?

(494) MENSCH: Betyder dette, at en af 
min Førers betroede Mænd staar og siger 
til mig, at Fædrelandet kun kan leve ved 
Hjælp af Løgn?

(495) DORN: Kære Mensch, De lever i 
en Uvirkelighedens Verden af Principper. 
Sandhed og Løgn er jo bare Begreber. Li-
vet har Realiteter. Men Livet kender De 
ingenting til. De har Deres Plads mellem 
Potteskaarene i Deres Kælder, dær er in-
gen saa god som De, det indrømmer vi 
alle. Men oven for Kælderen, derude, der 
kræves Robusthed. Lad mig om den!

Her kommer Munk i dramaets form helt 
ind omkring kernen i ytringsfrihedsbe-
grebet. Kan det forsvares at udtrykke 
sandheden, selvom sandheden kan have 
omvæltende konsekvenser? Eller må 
sandheden i respekt for den større sam-
menhæng skjules og dølges, som den 
danske samarbejdsregering måske kunne 
klandres for i de første krigsår. Mensch 
stiller Hitler dette spørgsmål og får op-
portunistens, ikke idealistens svar. 

(556) MENSCH: Og hvis det nu skete, 
Sandheden en Dag traadte Dem i Vejen?

(557) FØREREN: For mig er Fædrelan-
det Sandheden. Hvis paa min Vej til selve 
Sandheden en eller anden Sandhed vil 
forsinke mig, slaar jeg den ned.

I dramaet er slutningen diskutabel. 
Mensch er sandheden tro i kærlighed, da 
han vedkender sig sin jødiske sekretær. 
Men kort forinden har han knust det af-
slørende relief af Kristus imod gulvet. 

I Munks eget liv er ambivalensen med tid-
en mindre fremtrædende, da Munk efter-
hånden når til konklusionen, at sandhe-
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den er uomgængelig, og tilmed værd at dø 
for. Derfor smelter ytringsfordringen og 
ytringsfriheden sammen. Martyrtemaet, 
som Munk allerede berører i ”Mester med 
den Tunge Tornekrone” (1921) for fornyet 
aktualitet, da det udgives i 1942. 

At Munk ikke blot i dramatikken var stål-
sat, ses i reaktionen på et andragende fra 
Jyllands-Posten.  Som svar på brev 15. 
december 1941 fra avisen, som høfligt 
anmodede Munk om at undlade at defi-
nere Jesus som jøde, af hensyn til fryg-
ten for, at censuren med tiden ville over-
tage den danske presse, svarede Munk: 
”Kan man ikke i Jyllandsposten skrive, at 
Kristus er jøde, kan jeg heller ikke mere 
skrive i Jyllandsposten.”  

Kaj Munk og ytringsfriheden
At Kaj Munk påberåbte sig sin egen ret 
til at ytre sig, er vel næppe overraskende. 
Mere overraskende og inspirerende i det 
21. århundrede er, at Munk forfægtede 
den samme ret selv for de, hvis holdnin-
ger var ham inderligt imod. Heri ser vi et 
demokratisk gemyt hos Kaj Munk, som i 
den senere samtale delvis er blevet over-
skygget, af Munks uomtvistelige fascina-
tion af de store førerskikkelser, Musso-
lini og Hitler, i 1930’ernes begyndelse. 
Munk italesætter Voltaires ideal, og lever 
det tilmed ud i en insisteren på, at sandhe-
den måske er ilde hørt, men immer nok 
sandhed. Og selv det ubekvemme og det 
usande er det værd at kæmpe for.
Heri ligger ikke blot en demokratisk ret 
og pligt, men også den sande relation 
til Kristus:   ”Omvend dig, mens det er 
Tid! omvend dig! slip Halvheden! bliv et 
Mandfolk, giv din Bekendelse til Kris-
tus eller til Satan! omvend dig! …Det er 
ikke de store Syndere, men de pjattede 
og uafgjorte, der giver Grobund for det 

onde paa Jorden og holder Ilden i Live i 
Helvede.”
(Prædiken til 22. søndag efter Trinitatis, 
9. november 1941).

På den baggrund er det gavnligt at gen-
læse Munk i en senmoderne kontekst. 
Det grundtvigske ideal om ”frihed for 
Loke såvel som for Thor” er udfordret 
både i samfund og kirke. Med Føreren i 
”Han sidder ved Smeltediglen” kan det 
forekomme opportunt at lade det ube-
kvemme og det måske usande forbigå i 
tavshed. 
Et eksempel er klimadebatten, hvor det 
foreslås, at skeptiske debattører skal ude-
lukkes fra den offentlige debat. Her ville 
Munks perspektiv være, at samtalen for-
armes, hvor de diskutable holdninger 
ikke bringes til torvs. Den profetiske røst 
kan udslukkes, som da besættelsesmag-
ten troede, den gjorde Munk tavs, men 
samtalen om selv det ubekvemme og det 
usande må ikke forstumme.
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Dagsorden 
for Generalforsamling i 

Kaj Munk Selskabet
Vedersø Præstegård 15/6 2019.

a. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
b. Formanden aflægger beretning om 
    Selskabets virke i det forløbne år.
c. Kassereren forelægger det 
    reviderede regnskab til godkendelse.
d. Valg af formand.
e. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to
   suppleanter. Peter og Jon er på valg, 
   og modtager genvalg. 
f. Valg af revisor og revisorsuppleant.
g. Fastlæggelse af kontingent. 
h. Behandling af indkomne forslag.
i. Eventuelt

Til generalforsamlingen var mødt bestyrelsen 
samt én suppleant: Knud Erik Andersen. Sø-
ren Dosenrode var forhindret. Derudover tre 
”menige” medlemmer. 

ad. a. Peter Øhrstrøm blev valgt til dirigent.

ad. b. Christian Grund Sørensen beklagede 
det lidt lave aktivitetsniveau, som formodent-
lig vil højne sig fremover. Man vil sigte på 
øget samarbejde med de andre Kaj Munk-
foreninger. Dog blev et arrangement i Vor 
Frue Kirke i Aalborg den 20-11 nævnt som 
et positivt tegn. Og fra et møde i Kirkernes 
Verdensråd, hvor formanden nævnte Kaj 
Munks navn, kom der positive og interesse-
rede spørgsmål. 

ad. b2. Knud Erik Andersen fortalte om sine 
aktiviteter. Først med at kontakte diverse se-
minarier. Mange var kontaktet, mange vil 
blive kontaktet. Dernæst med f.eks. kor med 
at lave Kaj Munk-koncerter. Men kontakten 
til gymnasier mangler lidt endnu. Der skal 
trykkes flere Kaj Munk-aviser. 

ad. b3. Jon Høgh glædede sig over ændringen 
i Munkianas udgivelsestidspunkter og nævnte 

de yderst positive rundvisninger, han har haft 
med at gøre i det forløbne år. Mange delta-
gere. 

ad. b4. Peter Øhrstrøm fortalte om Forsk-
ningscentrets stadig pågående arbejde med 
digitalisering af Kaj Munks værker. Også 
ikke offentliggjorte værker, bestemt af Kaj 
Munk til offentliggørelse, vil blive taget med, 
ligesom forarbejder til dramaerne. En bogud-
gave påtænkes. 

ad. c. Regnskabet blev godkendt, se evt. tal-
lene i referatet fra bestyrelsesmødet den 21-5 
2019.
 
ad. d. formanden genvalgt.
 
ad. e. Peter Øhrstrøm og Jon Høgh genvalgt 
til bestyrelsen Knud Erik Andersen og Søren 
Dosenrode genvalgt som suppleanter. 

ad. f. genvalg forudsat Per Lunde Lauridsen 
er villig. 

ad. g. Kontingentet skulle forblive, som det er. 

ad. h. Ingen indkomne forslag.
 
ad. i. Man drøftede kontingentindbetaling 
og -opkrævning. Jon Høgh og Anna Saarup 
Brinth vil forsøge sig lidt frem. Et slip i Mun-
kiana anbefales. Et slip på et år eller lign. i 
kontingentbetaling kan accepteres, hvis med-
lemskab genoptages. 

Efter generalforsamlingens afslutning blev 
forskellige ideer bragt frem. Knud Erik An-
dersen ønskede en artikelkonkurrence, en 
planchefremviser (evt. et kursus i skabelse af 
power-points), en 20 minutters video om Kaj 
Munk. C. P. Behrens havde haft succes med 
en radio-udsendelse om ”Den blå anemone”. 

Ricardt Riis
Sekretær
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