
 

 

Kaj Munk, en digter under krigen  

Seminar Vedersø lørdag 13. august 2016  

Program  

10.00: Velkomst. 

10.05 - 10.55: Biskop Elof Westergaard: Foredrag med udgangspunkt i 

dagens tema og med inspiration i tre skulpturer, som 

kan ses i Præstegården. 

 

10.55 - 11.10: Kaffe/te pause. 

 

11.10 - 12.00: Cand.mag. Marie Goul: Kaj Munks modstandsdigte, med 

recitation af udvalgte digte ved skuespiller Caspar 

Koch. 

 I dette oplæg vil jeg gå dybere ind i nogle af Kaj Munks ―krigsdigte‖, og 

se på hans meget karakteristiske og direkte tilgang til 2. verdenskrig. En 

tilgang som ikke var lige elsket af alle, men som blev af stor betydning for 

modstanden og folkets generelle selvfølelse. Med digte som ―Danmark, 

vort liv‖ og ―Vort danske kald‖ vil vi prøve at komme ind under huden på 

en tid, der i dag kan føles fjern, og vi vil se på ikke blot de litterære 

kvaliteter men i særdeleshed de samtidsrelevante sprogbilleder, der 

gjorde Munks digte så kraftfulde. 

Endvidere vil skuespiller Caspar Koch recitere de udvalgte digte, så de 

slagfærdige digte med deres opildnende toner bliver pustet til live igen.  

12.00: Først Bogpræsentation: Jon Høgh: Kaj Munks inferno. 

Netop udkommet på Bollerup Boghandels Forlag. 

 

Fra bogens bagsidetekst: ‖Bogen prøver at følge Kaj Munks politiske 

udvikling, som især kom til udtryk i avisartikler i Jyllands-Posten og andre 

aviser. Man kan læse et udvalg af hans artikler fra hele perioden og frem 

til mordet i 1944. Efter hver artikel har forfatteren kommenteret, så det er 

nemmere at forstå baggrunde og meninger i dag.‖ 

Jon Høgh og forlagsboghandler Jens Holm vil kort præsentere bogen. 

 

Derefter Frokost. Der er mulighed for at købe øl og vand. 
VEND! 



 

 

 

13.00 - 15.00: Workshops. Man vælger en af følgende tre workshops, der hver især vil 

fokusere på aspekter af Kaj Munks liv og virke under Besættelsen 1940-1945.  

 modstandsprædikener, ved sognepræst Christian Grund Sørensen. 

“Ikke engang Adolf Hitler hader jeg.” 

(Kaj Munk Nytårsdag 1944) 

Den skarpe og kontroversielle prædikant Kaj Munk talte Tyskland midt imod. 

Men hvordan tog han Kristus, generalerne og den almene dansker med? Hvorfor 

var brodden oftere dansk end tysk? Hvordan udfordrer Munk os på liv og tro? 

Kaj Munks prædikener har i mange år været oversete. Nyt materiale og ny 

forskning fører os tættere ind til hjertet af Kaj Munk. 

 modstandsdramatik, ved pastor emeritus Ricardt Riis. 

Digteren som profet? 

Kan en digter være profet? Kan han se så dybt i tilværelsen, at noget af det, 

han opdager, faktisk kommer til at ske? Der er i Kaj Munks skuespil ―Niels 

Ebbesen‖ en del eksempler på, at det, Kaj Munk fortæller om grev Gert, faktisk 

stemmer forbavsende godt med det, man senere fortæller om Hitler. Noget af 

det, men også andet, tages frem i workshoppen. Vil man orientere sig om alle 

de fem versioner af ―Niels Ebbesen‖, findes der links til hver akt på denne 

adresse: 

www.martinluther.dk/m-ukrigen00.html 

Kaj Munk og modstanden — i undervisningen i dag, ved 

museumsformidler Lisbeth Lunde Lauridsen. 

Hvordan kan man bruge historien om Kaj Munk i forhold til børn og 

unge? 

En workshop med praktisk tilgang til emnet, hvor jeg vil præsentere idéer til 

undervisningen i folkeskole og gymnasium, og hvor vi vil dele erfaringer og 

idéer med hinanden. Der vil også være inspiration til, hvordan der kan laves 

forløb om emnet mellem skoler og eksterne aktører fx museer, arkiver, 

biblioteker o. lign. i det åbne skole-regi. Kaj Munk er en yderst relevant 

personlighed at tage udgangspunkt i – når det gælder drøftelsen af Danmark 

under Besættelsen. Med udgangspunkt i en menneskelig fortælling kan der også 

fx i konfirmationsudvisning arbejdes med emner, såsom efterfølgelse og 

martyrsind blot for at nævne nogle. 

15.00 - 15.15: Kaffe/te pause. 

15.15 - 16.00: Udvalgte dele af Kaj Munk modstandsdramaer reciteres af 

skuespiller Caspar Koch. 

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


