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Den positive optagethed, som
Kaj Munk i r93o'erne ved-
kendte sig af Mussolini og
Hitler, har Nielsen forståeligt
nok svært ved at se "var dre-
vet afkaerligheden, som den
beskrives i Det Nye Testa-
mente". Som lyspunkter
nævnes dramaet "Fugl Fø-
nix" samt dramaet "Han sid-
der ved Smeltedigle:r'; hvor.
fra en replik. der siges åf 

-bi-

skop Beugel, er blevet vær-
kets motto: "Men at tage
menneskeret ti ghede me fr a
mennesker er at gøre sig selv
til forbryder". Nielsen be-
mærker om den replik, at den
ikke kan værdsættes nok, og
tilføje1at den ofte udelades
af hans kritikere.

YY Munk frem-

stilles ibogen som

så nærværende,

at man uvægerligt

rammes af gnister

fra det bå1, som

brændte iham.

Netop kritikken gør Svend
Aage Nielsen en del ud afat
kommentere, dels fortidens
repræsenteret af Knud Han-
sen og Oscar Geismar, dels
nutidens repræsenteret af
Henning Tjørnehøj og Georg
Metz.

1

I

Om Tlørnehøi siges det, at
han kun fremhæver halvde-
len af, hvad Munk udtrykker,
og lader det gælde for hele
sandheden. Metz citeres
blandt andet for at hævde, at
Munk var "erklæret fascist".
Og som Nielsen med rette på-
peger, burde den påstand ha-
ve været dokumenteret, så
læserne var blevet bekræftet
i, at Munkhar erklæret, hvad
han bes§ldes for.

Central for kritikerne af Kal
Munk har den tale været,
somhan den 28. juli t94o
holdt på gymnastikhøiskolen
i Ollerup. Meget beslmderligt
er det, at de har valgt at for-
holde sig til et misvisende
avisreferat, hvor de passager,
der skønnedes at være anstø-
delige for besættelsesmag-
ten, er udeladt. Svend Aage
Nielsen vurderer talen helt
anderledes end kritikerne,
idet han lader det spørgsmå-
let stå åbent, om ikke den
lagde kimen til modstanden
mod besættelsesmagten og
dermed til det brud, der den
29. august 1943 blev taget
med den.
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Et undskyld
fradigter-
præsten
Svend Aage Nielsens store bog
om I(aj Munk finder den røde
tråd i digterens liv
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I(aj Munk havde det just ikke
med at undsslde sine hold-
ninger. Derfor studser man
over den titel, som Svend
Aage Nielsen har valgt til sin
omfattende og stofrige bog,
at ham selv betegnet som en
fortsættelse af det lig han
har haft og vel stadig har med
Munk.

Svært er det at forestille
sig, at hans dybe og detalie-
rede indsigt i digterens liv og
virke overgås afnogen an-
den. Hans portræt af Munk er
nuanceret, ikke ukritisk, men
grundlæggende solidarisk.
Det er et lærd og samtidig
medrivende værk, der ofte
polemisk og skarpt forholder
sig også til noget afdet, der
tidligere er skrevet om Munk.

Unds§ldningen angår det
drama, Kaj Munk skrev som
ganske ung, "pilatus,'. Da det
blev opført i iuli t94r ved Aar-
hus Bys købstadsiubilæum,
indså han, at han havde ladet
Pilatus slippe for billigt og
havde lagt for stor og ensidig
skyld på de jødiske ledere,
der i den konkrete situation
ville have Iesus korsfæstet.

Henund"-sryme, atfan
havde fortegnet skytdforhol-
det, og fastslog. at det ikke er
nok at være en pæn mand.
Fot deter depænemænd,
"der giver bisserne overtaget i
verden". Det er sagens væ-
sentlighed, der kan begrunde
undskyldningen s fremhævel -

se som titel, snarere end at
den er dækkende for det sam-
Iede indhold.

Munk fremstilles i bogen
som så nærværende, at man
uvægerligt rammes af gnister
fra det båI, som brændte i
ham. Svend Åge Nielsen un-
derstreger, at den, der vil prø-
ve at forstå mennesket Kaf
Munk, ikke kommer uden om
hans barndom. Iføtge Niel-
sens wrdering "er det muligt
at spore kontinuitet i hans
modsætningsmættede hold-
ninger" helt tilbage fra hans
tidlige år.

Grundlæggende drejer det
sig om den moderkaerlighed,
han oplevede både hos sin
biologiske mor og hos sin
plejemor. Også fædrelands-
kærligheden indførtes han i
som dreng, ligesom han tid-
ligt blev optaget af kærlighe-
den mellem mand og kvinde.
Dertil kærligheden til Norden
og vore broderfolk d6r.


