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Status over vores arbejde med Kaj Munks mindesten, korset ved Hørbylunde Bakke 

mellem Pårup  og  Silkeborg,  hvor  Kaj  Munk  blev myrdet natten mellem den 4. og 5. 

januar 1944.  

Skovarbejderen, der fandt den dræbte Kaj Munk, satte et simpelt trækort op på stedet.  

På 10 årsdagen for mordet blev Jens Peter Junggren Haves smukke stenkors afsløret, et 

groft tilhugget kors, der skal minde os om ikke alene mordet, men om den mørke, svære 

tid for Danmark. 

 

 

 
 

 

 

 Per Hjortshøj fra Niels Ebbesens venner henleder bestyrelsens opmærksomhed 

på den skændige placering, som mindestenen har, gemt bort bag et autoværn. 

 Bestyrelsen besøger mindestenen den 9. marts 2017, og på bestyrelsesmødet på 

Rindsholm Kro umiddelbart efter, beslutter man at gå ind i sagen. 

 Alle tilgængelige, relevante oplysninger findes frem og gennemgås. 

 Bestyrelsens holdning, forstærket med pilot Stefan G. Rasmussen, politiker og 

forfatter til flere værker om Kaj Munk Per Stig Møller, forfatter Dorthe Røssell 

, forfatter Bjarne Nielsen Brovst og Henrik Ehrenreich fra ’De Røde Porte i 

Dyrehaven’, alle medlemmer af Niels Ebbesens Venner + nøglepersoner (se listen 

nederst), sammenfattes: 

 

     → 

http://www.nielsebbesensvenner.dk/
mailto:info@nielsebbesensvenner.dk


 

 
 

 

 Den oprindelig planlagte Egelund genovervejes. 

 Der plantes Blå Anemoner ved stenen – Stefan G. Rasmussen dyrker nye fra den 

originale Blå Anemone, hans mor i sin tid fik med fra Kaj Munks have. 

 Der rettes henvendelse med motivering til MF Mette Abildgaard, der spørger 

kulturminister Mette Bock: ”Er ministeren åben over for at finde en mere værdig 

placering af Kaj Munks mindekors, der i dag er placeret bag et autoværn, hvilket 

begrænser beskuerens mulighed for at mindes et af Danmarks nationalsymboler” 

 Kulturministeren svarer: Mindesmærket står ydmygt ved vejen uden den store 

synlighed. Jeg har derfor spurgt Ikast-Brande Kommune om sagen (…). ”Jeg er 

overbevist om, at Ikast-Brande Kommune sammen med samarbejdspartnerne i 

denne sag vil finde en god løsning på synliggørelsen af Kaj Munks mindekors”. 

 Henrik Ehrenreich fra Niels Ebbesens Venner, stifteren af De Røde Porte (der 

renoverer og reetablerer de historiske røde porte i Dyrehaven, da hverken den 

ansvarlige minister Esben Lunde Larsen eller skovridderen ville bruge penge på 

dem og var indstillet på at rive dem ned) har tilbudt frit at levere teknisk bistand. 

 Næste fase bliver at bestyrelsen indhenter holdninger fra Kaj Munks familie og 

nøglepersoner, hvorefter der tages kontakt til relevante myndigheder. 

 Arense Lund, Kaj Munks barnebarn, har meddelt at hun støtter vores projekt. 

 Mogens Munk, Kaj Munks søn, har meddelt at han støtter vores projekt. 

 Per Lunde Lauridsen, Formidlingsinspektør Ringkøbing-Skjern Museum, 

bakker op om vores projekt. 

 Bjarne Nielsen Brovst har meddelt at han støtter projektet. 

 Borgmester Carsten Kismeyer, Ikast-Brande Kommune, har meddelt os, at 

projektideen udarbejdes af landsskabsarkitekter fra et af landets store 

arkitektfirmaer, der sponserer denne del af projektet. Jydske Bank har lovet at 

bidrage med en del af finansieringen til anlægget. 

 Borgmester Carsten Kismeyer, vores gruppe har den 26. maj 2017 foreslået, at 

INFO også bliver i blindskrift – helt eller i sammenfatning. 

 Borgmester Carsten Kismeyer skriver i en mail 2. august 2017, at ”projektet i 

skitseform har været præsenteret for en snæver initiativgruppe. Der arbejdes 

aktuelt videre med detailprojektering, hvor under formidlingsdelen har høj 

prioritet – herunder også blindes muligheder”. 

 

 Arense skriver: 



 
 Drifts- og anlægschef Gunvor Winther, Ikast-Brande Kommune, skriver 13. 

december 2017:  

”Tak for interessen for projektet vedr. Kaj Munks Mindesten. 

Vi arbejder pt. på en løsning, hvor stenen flyttes nogle få meter ind i skoven i en 

lille mindelund, og der etableres en mindeplade på det sted, hvor stenen står i 

dag. Samtidig arbejder vi med en god information om Kaj Munk (også for 

blinde). Vi har læst Jeres input til, hvordan man kan forbedre synligheden til 

korset, og mener det nuværende projekt lever meget godt op til Jeres ideer. 

Vi forventer, at der udsendes informationsmateriale først i det nye år, hvor I 

selvfølgelig også vil få det tilsendt. 

Vi arbejder med en tidsplan, hvor projektet skal være klar til markering den 4. 

maj næste år”. 

 

 Skov- og Landskabsarkitekt Dorthe Sandholm Overgaard, Ikast-Brande 

Kommune, skriver 10. januar 2018: 

 
 



 

 Bærer af Niels Ebbesen Medaljen, sømandspræst Henning Nielsen, skriver 

31. januar 2018 fra Algeciras: 

 
 

 

 

 Indkaldelse til møde 15MAR2018 om Kaj Munks mindelund. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Mødet om Kaj Munks mindelund 

 
  De Blå Anemoner på vej til Hørbylunde Bakke 4. april 2018 

 

”..For denne rene farve, den er mig som en vårens dåb, den la’r mig nyfødt arve,  

en evighed af håb”. 

 

 I den første forårssol begyndte Den Blå Anemone rejsen hjem til Kaj Munks 

mindesten på Hørbylunde Bakke, stedet hvor han blev henrettet af sine bødler 

natten mellem den 4. og 5. januar 1944. Her skal de nu indgå i Kaj Munks 

mindelund, der indvies den 4. maj 2018. 

Anemonerne stammer fra tidl. SAS-pilot Stefan G. Rasmussens mor, der ’stjal’ 

dem i Kaj Munks have. Stefans far var modstandsmand og blev ilde tilredt i KZ-

lejr. Efter moderens død overtog Stefan pasningen med samme omhu – og nu er 

efterkommere overdraget til Skov- og Landskabsarkitekt Dorthe Sandholm 

Overgaard – efter den lange rejse. 

 



         

 Indvielse af Kaj Munks mindelund på Hørbylunde Bakke 4. maj 2018  
 

 
 

 
                                                                                   

Følgende personer er med i vores arbejde med at få forbedret placering og  

informationsniveau: 

Bestyrelse og nøglepersoner i Niels Ebbesens Venner www.nielsebbesensvenner.dk  

MF Mette Abildgaard 

Jens Chr. Lund (oberst) 

Per Stig Møller (fhv udenrigsminister) 

Stefan G. Rasmussen (tidl. SAS pilot) 

Arense Lund (barnebarn til Kaj Munk) 

Mogens Munk (søn af Kaj Munk) 

Per Lunde Lauridsen (formidlingsinspektør Ringkøbing-Skjern Museum) 

Henrik Ehrenreich (stifter af 'De Røde Porte’ i Dyrehaven) 

Bjarne Nielsen Brovst (forfatter, foredragsholder) 

Dorthe Røssell (modstandskvinde, forfatter) 

  □ 
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