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Foråret så sagte kommer Kaj Munk Hent PDF "Foråret så sagte kommer" er den danske præst og forfatter Kaj

Munks ungdomserindringer. Kaj Munk lægger i sin bog ud med en undskyldning. Han undskylder for
mangelen på maskingeværssalver, og for at bogen ikke er blodig. Det er dermed ikke et dramatiseret
erindringsværk fyldt med eventyr og nærdødsoplevelser. Til gengæld er det historien om et ganske

almindeligt menneske; en dreng, der, som Kaj Munk selv beskriver det, ikke vidste, om han skulle blive
digter eller præst – og derfor blev begge dele. Og det er samtidig et tidsbillede og et personligt indblik i livet
hos en af 1900-tallets mest betydningsfulde danske digtere. Kaj Munk (1898-1944) var en dansk præst og

forfatter, der var med til at genindføre det store romantiske drama i mellemkrigstiden, der ellers var præget af
nøgternhed og saglighed. Munk hentede meget af sin inspiration fra historiske begivenheder og

personligheder, og meget af hans tematik omkransede de omkostninger, det kan medføre at udleve sit kald.
Dette kom blandt andet til udtryk i værkerne "En idealist" (1928) og "I brændingen" (1929). I 1942 udgav

Kaj Munk sine ungdomserindringer i bogen "Foråret så sagte kommer"; to år før han blev bortført og dræbt af
en tysk SS-terrorpatrulje på grund af sin åbenlyse modstand mod nazisterne under anden verdenskrig. Efter
Munks død fik hans enke lov til at blive boende i deres præstebolig, og ti år efter hendes død blev det

officielt besluttet at bevare præstegården som mindestue, der blev åbnet for offentligheden i 2010. I 2005
åbnede Kaj Munk Forskningscenter ved Aalborg Universitet.
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