
Aldrig skal Danmark dø
Hent bøger PDF

Per Stig Møller

Aldrig skal Danmark dø Per Stig Møller Hent PDF Forlaget skriver:

I 1930´erne var Kaj Munk Danmarks mest spillede dramatiker og en af vore mest læste forfattere. Han
prædikede og holdt foredrag alle vegne, og folk stimlede til.

At Kaj Munk fra begyndelsen sagde fra over for besættelsesmagten og opfordrede til ulydighed, fremgik bl.a.
af flere af de månedsdigte, han i sommeren 1940 leverede til Berlingske Aftenavis. Her havde han fra årets
begyndelse en aftale med avisen om, at han ved hver måneds udgang skulle skrive et digt om denne måned.

Efter besættelsen 9. april 1940 ændrede digtene tydeligt karakter, idet de blev langt mere alvorlige og
flertydige.

Da året var slut, udgav Berlingske digtene som nytårshilsen til sine samarbejdspartnere under titlen Navigare
necesse - Tolv Digte om Danmark 1940. Titlen underspiller det alvorlige budskab: "Navigare necesse est,
vivere non necesse est" (Det er nødvendigt at sejle, men det er ikke nødvendigt at leve). Underforstået: Det

kan blive nødvendigt at sætte livet til i kampen for frihed.

Per Stig Møller har under arkivarbejde genopdaget digtene og gjort et fund: Nogle af digtene er ændret
betydeligt fra avis til bog, og enkelte er simpelthen skiftet ud - Kaj Munk havde fået problemer med

censuren. Årstidsdigtene trykkes her for første i sin ucensurerede form siden krigen. Bogen ledsages af et
fyldigt indledningsessay, hvor Per Stig Møller viser, hvordan dette nyligt opdagede arkivmateriale bidrager til
at nuancere forståelsen af Kaj Munk, censuren og besættelsestiden i det hele taget. Meget tyder på, at Kaj

Munk var en jaget mand langt tidligere end ellers antaget.

Per Stig Møller, født 1942, er litterat og politiker. Han er en af landets fremmeste kendere af Kaj Munk.
Tidligere har han bl.a. skrevet Munk og Mere Munk.
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