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Grundtvig-tidslinje

Af Redaktionenhop/shop/til-undervisningen/
stencils-fadervor

1783 Grundtvig blev født
N.F.S. Grundtvig blev født den 8. september i 
Udby på Sjælland, hvor hans far, Johan Grundt-
vig, var præst. 
 Som ung mand blev han student fra Aarhus 
Katedralskole og læste efterfølgende teologi. 
Herefter blev han huslærer på Langeland, hvor 
han forelskede sig i husets frue Constance Leth. 
Han begyndte desuden sit lange og omfattende 
forfatterskab.
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1810 Sammenbrud
Grundtvig flyttede til København og underviste i 
historie. I 1810 holdt han en såkaldt dimisprædi-
ken, som var forudsætningen for at blive præst. 
Han fik topkarakter, men da han også kritise-
rede præstestanden for ugudelige prædikener, 
blev han efterfølgende mødt med klager og 
voldsom kritik.
 Det var medvirkende til at han oplevede sin 
første mentale krise, som truede med at gøre 
ham permanent sindssyg. På vej hjem til Udby 
sov han på Vindbyholt kro og fik et anfald, hvor 
han troede, at han sloges med Djævelen. Gode 
venner hjalp ham hjem til Udby, hvor han faldt 
til ro og blev kapellan i sin fars kirke.

1813 Farvel til Udby
Grundtvigs far døde i 1813, og selvom han søgte 
stillingen, blev Grundtvig afvist. I stedet tog han 
til København for at blive forfatter, og han be-
gyndte at udfolde sin store interesse for historie 
og nordisk mytologi.
 I 1818 blev Grundtvig gift med Elisabeth (Lise) 
Blicher, og et par år senere blev han endelig 
præst. Først i Præstø og efterfølgende ved Vor 
Frelsers Kirke i København.

1825 ›Den mageløse opdagelse‹
I 1825 »opdagede« Grundtvig trosbekendelsens 
værdi som »Ordet af Herrens egen Mund.« 
Grundtvig mente, at trosbekendelsen havde 
eksisteret lige siden den allerførste menigheds 
dage, og at Trosbekendelsen rummer Guds tale 
til mennesker i mindst lige så høj grad som 
Bibelen. Derfor lagde Grundtvig bl.a. stor vægt 
på dogmer som kødets opstandelse og nedfarten 
til Dødsriget, som ellers var ret oversete i hans 
samtid.
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1826 Kirkens Gienmæle
I 1825 havde professor H.N. Clausen udgivet et 
værk, hvor han bl.a. skrev, at Bibelen var for vag 
til at kunne forstås af lægfolk. Grundtvig blev så 
harm over dette værk, at han skrev den stærkt 
injurierende pamflet »Kirkens Gienmæle« imod 
Clausen. Han kaldte Clausen for en vranglærer 
og en kætter og satte spørgsmålstegn ved hans 
teologiske kompetence. Det førte til, at Grundt-
vig blev sat under livsvarig politicensur. Censu-
ren blev dog ophævet i 1837. 

1832 Menneske først og kristen så
I 1832 nåede Grundtvig frem til, at det kristne 
evangelium betyder: Menneskelivets forløsning 
(menneske først og kristen så). Herefter satte 
han større fokus på menneskelivet og på, hvad 
det vil sige at være menneske, end på, hvad det 
vil sige at være kristen.

1839 Grundtvig kommer til Vartov
Den 9. juni 1839 blev Grundtvig indsat som 
præst ved Vartov Hospital i København. Her fik 
han en stor og trofast menighed, som bl.a. talte 
dronning Caroline Amalie.
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1849 Grundloven
Den 5. juni 1849 blev Europas dengang mest 
demokratiske grundlov underskrevet af den 
danske konge Frederik VII. Hermed sluttede 
enevælden i Danmark. Grundtvig var med i den 
grundlovgivende forsamling og blev også valgt 
ind i det første Folketing.
 Grundtvig var ikke medlem af noget parti, 
men satte alligevel sit præg på dagsordenen i 
Folketinget. Særligt talte han varmt for frihed 
i alle livets aspekter. Han var meget liberal, gik 
ind for religionsfrihed og han var blandt de få 
mænd, der var relativt positivt indstillet over for 
den spirende kvinderetsbevægelse.

1851 Gift med Marie Toft
Kun ni måneder efter Lises (Elisabeth Blicher) 
død i januar giftede Grundtvig sig d. 24. oktober 
1851 med sit livs store kærlighed, Marie Toft. 
Han skrev en del kærlighedssange til Marie, 
heriblandt den kendte »Hvad er det, min Marie«. 
Desværre døde Marie af sygdom allerede tre år 
efter deres bryllup. 
 Den 14. april 1858 blev den 75-årige Grundtvig 
gift for tredje gang, hvilket vakte almindeligt 
anstød. Ægteskabet med hans tredje kone Asta 
Reedtz blev dog lykkeligt.

1872 En afholdt mand
Den 2. september 1872 døde Grundtvig knapt 
en uge før sin 89-års fødselsdag. Vennemø-
det, der skulle have været holdt på Grundtvigs 
fødselsdag, blev i stedet til en minde- og sørge-
gudstjeneste. Det fortælles, at det tusindtallige 
begravelsesfølge på vej med Grundtvigs kiste 
blev mødt af en forbipasserende, som spurgte: 
»Hvem er dog det, der skal begraves?« Man 
svarede: »Det er Grundtvig«, og manden gen-
mælede: “Han må have været en meget afholdt 
mand.«
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