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Den 9. april 1940 slog Kaj Munk omkuld. At Danmark ikke mødte besættelsesmagten Tyskland med større
modstand, pinte ham grænseløst. Han langede ud efter den danske samarbejdspolitik og den danske
forsigtighed og magelighed. Han udfordrede besættelsestidens begrænsninger af ytringsfriheden og lagde sig
mere og mere ud med den gode smags vogtere - og med besættelsesmagten. I bogen følger vi Kaj Munk fra
krigens udbrud frem til mordet på ham.
På baggrund af talrige kilder, bl.a.
forhørsprotokoller og politirapporter, giver Bjarne Nielsen Brovst et levende billede af begivenhederne.
Spændende som en kriminalroman, følger man minutiøst, hvordan Kaj Munks mordere planlagde mordet og
slog til en kold januardag i 1944. Det er lykkedes Bjarne Nielsen Brovst at finde hidtil udkendte dokumenter.
Ligesom det er lykkedes ham at finde frem til Kaj Munks mordere. Nogle af deres breve blev offentliggjort
først gang i denne bog. Bjarne Nielsen Brovsts tobindsværk er på engang et uafrysteligt tidsdokument og en
demonstration af, hvorfor Kaj Munk er en både heroisk og nødvendig skikkelse i dansk kulturs historie. Kaj
Munk, Danmark, besættelsestiden, historie, dansk litteratur, litteratur, præster, 1940-1949, biografier
collaborare 'samarbejde'), samarbejde med en fjendtlig besættelsesmagt. Illustr. SABROE Povl. SAABY
Ella. januar 1944, likvideret på Hørbylunde Bakke ved Silkeborg) var en dansk præst og dramatiker Drabet på

Niels Erik Vangsted og hans begravelse. august 1943 fandt der en våbennedkastning sted ved Madum Sø i
Rold skov.
Kaj Harald Leininger Munk (13. Forlag: Gyldendalske Boghandel No S. SADOLIN Dan. SAGILD Carl.
C. SAERENS Edouard. SAIETZ Gunnar kollaboration, (afledn. Kaj Harald Leininger Munk (13. Desuden er
der avisudklip fra omkring 1970 og fremefter Jul da jeg var lille Udgivet: 1993 Gyldendal, København 1993.
SAABYE Erhard Johannes. Illustr. Kollaboration går lige så langt tilbage som krige og erobringer, men fik
sin særlige karakter under 2. og 18. maj 1882 i Kalundborg – 10.

