Hvem var Kaj Munk ?

Kaj Harald Leininger Petersen blev født 13. januar 1898 i Maribo, blev 1903 efter begge hans forældres
død taget i pleje hos Peter og Marie Munk i Opager uden for Maribo. Gik i skole i Opager og Vejleby, realskole i Maribo og gymnasium i Nykøbing Falster. 1917 student, flyttede til København for at studere teologi,
cand. theol. i 1924. Sognepræst 1924 i Vedersø i Vestjylland, gift 1929 med Elise Marie Jørgensen (Lise
Munk) fra Vedersø.
Kaj Munk blev for alvor kendt i 1931, da skuespillet Cant opførtes på Det Kongelige Teater; men allerede
1917 havde Munk skrevet sit første skuespil Pilatus, et bibelsk drama. Kaj Munk blev myrdet af Gestapo
natten til 5. januar 1944 på Hørbylunde Bakke ved Silkeborg. Efter krigen blev Kaj Munk yderligere kendt
bl.a. igennem filmatiseringen 1955 af skuespillet Ordet, skrevet i 1925.
Samtiden betragtede Kaj Munk som en af Nordens fremmeste dramatikere. Han var også uden tvivl en af
Danmarks mest læste journalister. Men helt overordnet kan Kaj Munks liv og virke siges at have fem dimensioner: Den kritiske og samfundsrevsende debat og journalistik, hans kristne livssyn og svært definerbare
lutheranske teologi, hans vildt anderledes, markante og omskiftelige politiske synspunkter og ikke mindst
hans store skønlitterære produktion af især dramatik. Endelig er der hans fascinerende og inspirerende liv
og gerning. Uanset hvilken side af Kaj Munk, man måtte finde interessant, er det imidlertid vigtigt at være
opmærksom på, at Kaj Munk var et menneske med høje etiske krav.
Denne spinkle, lettere skrutryggede og blege præsts ord afslører en brændende, bankende og brølende
kæmpe, der ikke bare forholdt sig til stort set alt på hans tid, men også til en lang række højaktuelle emner
som fx. diktatorer, krig, kristen modstand og ytringsfrihed.

Historien om Kaj Munks Præstegård
Kaj Munks Præstegård er oprindeligt en herregård, som kan spores helt tilbage til 1300-tallet. I
1626 bliver den til Vedersø Præstegård og i 2011 til Kaj Munks Præstegård. Her levede og digtede
Kaj Munk fra 1924 og til sin død i 1944.
En gammel herregård..
Oprindeligt lå herregården Aabjerg, hvor Kaj Munks Præstegård ligger i dag. Fra et bandsbrev skrevet i
1350, ved man, at ridderen Lago Rød dengang var ejer af herregården. Man skal dog små 300 år længere
frem i historien, før herregården Aabjerg bliver til Vedersø Præstegård.
..bliver til præstegård
I 1626 overtog herremanden, Jens Juul, den oprindelige præstegård, som lå øst for kirken og lagde den ind
under sin nybyggede herregård Ny Aabjerg og gjorde dermed Gl. Aabjerg til Vedersø Præstegård, hvilket
den har været fra 1626 til 1944. Præstegårdens hovedbygning brændte i 1881. Mange af de gamle kirkebøger blev også flammernes bytte. I gårdens vestfløj er indrettet en lejlighed til forpagterbolig.
Kaj Munk på Vedersø Præstegård
I 1924 er Kaj Munk færdig med teologistudiet, og søger embedet som præst i Vedersø. Resten af sit liv
lever han i Vedersø med præstegården som bærende ramme om livet med konen Lise, deres børn,
præsteembedet og digtningen. Kaj Munk satte sit præg på præstegården ved bl.a. at indrette sit arbejdsværelse “Stærekassen” på loftet, hvor han digtede og skrev.
Parken ved Kaj Munks Præstegård
Den smukke park ved Kaj Munks Præstegård gemmer på sin egen historie. Beplantningen er begyndt i starten af 1800-tallet og siden da, har hver ny præst efterladt sit personlige præg. Parken består især af frodige løvtræer, som trods det barske vestjyske vejr vokser rigt.

Entre

Kaj Munks jagtgevær hang på knagerækken i entreen. Nu er geværet i en montre.
Et brandsikkert skab til kirkebøgerne.
Rummet under trappen blev brugt til skammekrog

Havestuen

Havestuen var præstegårdens dagligstue. Her slappede familien af og Munk tog imod gæster.
Ved havedøren sad Kaj Munk ofte i sofaen og lyttede til radio - under krigen til meddelelser fra BBC.
Naturen omkring gården betød meget for Munk og den kommer næsten helt ind i denne stue med udsigten
over Nørre Sø og præstegårdsparken.

Spisestuen

Spisestuen blev også brugt som konfirmandstue.
Førhen var det almindeligt, at præstegårdene på landet både var ramme om præstefamiliens private liv og
møder og arrangementer.

Kaj Munks soveværelse

I 1920-30'erne var det helt almindeligt, at mand og kone sov i hvert sit værelse, når pladsen tillod det.
Således også Lise og Kaj Munk.

Køkken og viktualierum

Legeværelse

”Stærekassen”

I et gavlværelse havde Kaj Munk sit sidste arbejdsværelse. Her er de fleste store værker og skriverier
fra hans pen blevet til

"Ordet" – om Carl Th. Dreyers film
Kaj Munk fandt inspirationen til at skrive stykket ”Ordet”, der omhandler troen på Gud, bønner og
mirakler i Vedersø. I udstillingen ”Ordet” kommer man med bag kameraet og gennem billeder oplever
man hvordan Carl Th. Dreyers filmklassiker blev til.
Efter at have oplevet, hvordan en læge måtte opgive at redde en fødende kvinde i sit sogn fandt digterpræsten Kaj Munk, inspirationen til at skrive stykket ”Ordet”. Da Carl Th. Dreyers film udkom i 1955 blev
det en kommerciel succes og den anses stadig som en af de bedste film fra efterkrigstiden.
På optagelse i Vedersø
Da Carl Th. Dreyers film skulle optages vendte man tilbage til Kaj Munks sogn og til Vedersø, her dannede
Vestjylland ikke bare rammen – også flere af de lokale fik en rolle i filmen, ligesom mange havde udlånt møbler og inventar til dekorationerne.
I udstillingen ”Ordet” viser set- og stillbilleder, skænket af filmselskabet Palladium til Kaj Munks Præstegård, ikke bare beskueren hvordan mesterværket blev til, man kommer så tæt på, at man næsten ser tilblivelsen af filmen gennem Dreyers øjne.

Pulterkammer på loftet

I pulterkammeret
på loftet er der en
udstilling med
plancher om filmatiseringen af
”Ordet”.

"Ordet" i Kulturkanon for scenekunst, 2006
I udvalgets begrundelse for valget af Kaj Munks "Ordet":
Intet er nemmere end at kritisere "Ordet" for stykkets radikale genreskred fra de første akters folkekomedie til de sidste akter,
der antager karakter af mirakelspil. Men kritikken forstummer, for "Ordet" er skrevet med en vildskab, der får en til at sluge det
scene for scene. Det er vanskeligt at finde plads til tvivlen, så længe man befinder sig i Kaj Munks overspændte univers.

Pulterkammer på loftet

"Ordet" regnes for Carl Th. Dreyers vigtigste og bedste film og den blev hans største kommercielle succes.
"Ordet" vandt mere hæder og flere priser end Dreyers øvrige film tilsammen. Den samlede danske og internationale presse var enige
om , at her var tale om et mesterværk.
Filmen vandt tre Bodil-statuetter (for bedste film samt for bedste hovedroller til Birgitte Federspiel og Emil Hass Christensen) Guldløven ved filmfestivalen i Venedig og den amerikanske kritikerpris Golden Globe.

Garagen

Ford A 1931 Tudor de luxe. Reg. første gang 14. oktober 1931 til Vedersø-præsten Kaj Munk.

Kajs og Lises Cykler.

Kaj Munks kane

Denne enestående kane har Kaj Munks Præstegård, som er en afdeling under Ringkøbing-Skjern Museum,
fået retur fra Slesvigske Vognsamling i Haderslav i november 2014.
Kanen stod indtil 1959 på loftet i præsteboligen i Vedersø. Det år besluttede Lise Munk, enke efter Kaj
Munk at tilbyde boghandler Johannes Christian Nielsen, Haderslev, at han måtte få denne kane til sin samlinh. Lise Munk vidste, at boghandleren var kendt for at råde over en stor privat samling af forskellige vogne, og der er i øvrigt Johannnes Christian Bielsens samling, der senere blev til Slesvigske Vognsamling i Haderslev.
Kanen er fremstillet af smeden i Muldbjerg ved Hover i 1939 i samarbejde med den lokale tømrer. Smedemesteren hed Søren Chr. Hansen og tømrermesteren Kristian Andersen, som Kaj Munk og hans familie lærte at kende, efter de i 1939 købte lystejendommen "Lokkelykke" i Muldbjerg. Honoraret til de to håndværksmestre for at fremstille kanen, blev afregnet i tørv fra den mose, der ligger tæt ved "Lokkelykke".
Vognkassen på kanen blev malet olie blå. Foran i kassen er monteret to sæder hver ti to personer. Bagved
er der et enkelt kuskesæde.
Kusken var den daværende præstegårds forpagter Kristian Bertelsen. To store flotte sorte oldenborgerheste, der hed "Molly" og "Lisken", var trækkraften. Når det var vinter med sne, blev kanen brugt flittigt,
både til hyggelige familieture og besøg hos sognebørnene, når dette var den eneste mulige transportmiddel
for Kaj Munk.
Mederne på kanen er kraftige træmeder beslået med jernskinner, hvor der er øjer til vognstænger. Længden på kanen er 2,40 meter, bredden er 1,40 meter og højden er 1,12 meter.

Præstegårdshaven

Krigen i Vestjylland
I Vestjylland mærkede folk ikke meget til krigen i de første år. De tyske soldater bestemte, men dagligdagen gik videre. Kun langsomt blev krigen mere nærværende.
Tyskerne byggede flere og flere bunkere ved kysten, og til sidst var stranden næsten helt dækket af beton, pigtråd, panserspærringer og livsfarlige minefelter.
De fleste danskere passede deres egne sager og undgik problemer. Men ikke Kaj Munk. Han sagde og skrev
sin ærlige mening om den tyske besættelse, og det kom til at koste ham dyrt. Den 4. januar 1944 skød tyskerne ham.

Kaj Munks lig blev først fundet morgenen efter, at han var blevet myrdet.
Det var en murer, der først så en skindhue vejkanten og siden et lig i grøften.

Kaj Munk taler til sine sognebørn og opfordrer dem til at tage stilling - her er uddrag fra nytårsprædiken i Vedersø Kirke - tre dage før han bliver hentet af tyskerne:
“Kære vor Gud og far i det høje, vi takker dig for, at du har rejst dit hus her på jorden, for at sandheden
skulle eje sin faste borg iblandt os. Tak, at du også på denne Nytårsdag 1944 har kaldt os herhen. Der er
nok, der lyver i verden. Her lyder dit Ord, der ikke spørger efter bifald og ikke regner med vrede, men er
lige sikkert til trøst og til tugt. Om vi så måtte tage imod det. Amen.
… I undrer jer over, at jeg står her ved siden af juletræet neden for prædikestolen i min overfrakke med
mit højrøde tørklæde om halsen. Men da jeg i går forberedte mig for Guds ansigt til denne gudstjeneste,
fik jeg det sådan, at jeg vidste, jeg ikke kunne gå på prædikestol eller for alteret i dag. En dyb sorg og
smerte har opfyldt mit sind. I den senere tid er der begyndt at gå skred i det gode nationale sammenhold i
vort sogn. Folk, der ikke har det behov, går i tyskernes tjeneste. Dette må i sandhedens navn påtales i denne kirke, der er bygget for at være sandhedens tempel. Nogle mener, at slig tale har ikke hjemme i Guds
hus. Det er forkert. Når mennesker synder i sognet, har sognet sit Guds-hus for der at få påtalt det. Guds
Ord holder sig ikke inden for visse skranker. Det har at gøre med hele vort liv i alle forhold.
...
Jeg står ikke her for at prædike had mod nogen. Det er mig plat umuligt. Ikke engang Adolf Hitler hader
jeg. Jeg ved, hvad rædsel og elendighed verden er kastet ud i; jeg ved, hvad forsmædelse mit eget land har
måttet opleve. Jeg ved, at jeg nu i måneder ikke har lagt mig til ro nogen aften uden at tænke: “Kommer de
efter dig i Nat?” Og den tanke er ikke morsom for en, der elsker livet, har nok at gøre i sin gerning og er
glad for sin kone og sine børn. Og dog kan jeg ikke hade. For mennesker er så mange slags og besættes af
alle slags ånder, og Frelseren har lært os bønnen: Forlad dem; thi de ved ikke, hvad de gør.
Men derfor bliver det aldrig kristen gerning at hjælpe tyskerne med at bygge fæstningsværker mod englænderne, for at vort eget land så længe som muligt kan holdes i trældom og underkuelse. Og det bliver ikke kristen gerning for dyre penge at sælge til tyskerne de æg og det flæsk, som vore egne stakkels arbejdsfolk i byerne har så hårdt brug for. Det bliver aldrig kristen gerning at stille sig til rådighed for uretten, enten det så sker af fejhed, griskhed eller tossegod føjelighed.
...
Der er mange, mange gode tyskere. Gud være lovet for det; ellers var verden uden Håb. Mange brave drenge er stukket i trøjen, så flinke som vore egne. Men så længe som de finder sig i, at dette regimente, de
selv har heilet sig til, beholder magten over dem, må de stå last og brast. Drikker manden i en familie, går
det ud over hele hjemmet. Sådan er det nu engang. Man kan ikke lade sig bruge til at rive ulverifter med i
andres legemer og selv forlange at behandles som et skyldfrit lam. Det er krigens hårde vilkår, at så længe
den varer, er det ikke mennesker, vi har at gøre med, men uniformer. Når vi ser en tysk soldat i Danmark,
må vi sige: det er en uniform — og huske, hvad den uniform står som udtryk for.
Jeg siger jer, at en usigelig kummer har opfyldt mit hjerte, fordi der imellem mine sognebørn viser sig folk,
der glemmer deres danske kristenpligt.
I gamle Dage sagde man, at når husmanden pløjede om søndagen med de heste, han havde lånt fra gården,
da lukkede Gud det ene øje. Nuvel, der kan være en fattig sjæl, der har kone og børn og ingen steder i denne tigertid at tage brødet til dem fra. Måske Gud da er barmhjertig og lukker det ene øje. Og det sker jo
også, de møder op og trykker os pistol for tinding eller bryst eller mave. Vi ved godt, at Jesus og hans tapre
apostle lod sig ikke forskrække af sligt. De gik i døden hellere end at lade sig skræmme til at gøre, hvad
der stred mod deres samvittighed. Det kunne vi også. Men vi er småfolk. Og måske bør vi også der håbe på,
at Gud sætter kikkerten for det blinde øje. Men når danske mænd uden bydende behov og af egen fri drift
og valg forråder deres fædreland og kristendom af råddent pengebegær, så skal de også her fra kirken
have at vide, at den rigdom, de på den måde tiltusker sig, er judaspenge og skal blive dem til fordærv….

