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Lise Munk (1909-1998) og forfatteren samarbejdede om nogle radio- og tv-udsendelser i 70´erne, og blev
derigennem nære venner. Det betød blandt andet, at Bjarne Nielsen Brovst fik et unikt indblik i Lise Munks
private arkiver, hvad ingen på det tidspunkt havde haft adgang til. Det blev optakten til Lise Munk - En pige
fra Vedersø, som udover arkiverne, også er blevet til ved lange samtaler mellem forfatteren og Lise Munk.

Lise Munk fortæller åbent om sit liv sammen med Kaj Munk.

Første del omhandler Lise Munks liv fra hun bliver født i 1909, hendes opvækst, hendes møde med Kaj
Munk, deres liv sammen og henrettelsen af hendes mand, og frem til efter krigen.

Anden del tager udgangspunkt i henrettelsen af hendes mand, digteren og præsten Kaj Munk, som fandt sted
d. 4. januar 1944. Første del af bogen behandler det kortfattet, men i bogens anden del er der en grundig

redegørelse for hele forløbet, fra henrettelsen finder sted til hele det politiske og retslige efterspil. Anden del
tager udgangspunkt i forskellige personers oplevelser af begivenhederne og officielle fortegnelser, og så

selvfølgelig Lise Munks egen beretning om, hvordan hun og den tilbageværende del af familien klarede sig i
årene frem til 1949.

Bogen er illustreret med flere fotos, bl.a. af Lise Munk og Kaj Munk, der aldrig tidligere har været
offentliggjort.

Bjarne Nielsen Brovst, f. 1947, er boghandler, højskolelærer og tidligere forstander på Pensionisthøjskolen i
Rude Strand ved Odder. Hans forfatterskab omfatter efterhånden 50 titler i mange forskellige genre, romaner,
digte , biografier mv. Han er en af landets populæreste fordragsholdere og afholder over 100 fordrag om året,

om bl.a. H. C. Andersen, Jeppe Aakjær, Martin A. Hansen, Kaj Munk og Lise Munk m.fl.
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