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Sådan underviser jeg i Grundtvig

Af Eva-Maria Schwarz, sognepræst Vore Frue 
Kirke, København

Eva-Maria Schwarz er sognepræst i Vor 
Frue Kirke i København og underviser 
hvert år konfirmanderne i Grundtvig. 
Vi har bedt hende fortælle, hvordan hun 
går til opgaven, og hvad der er vigtigt for 
hende, når hun tager Grundtvig op som 
emne.

Hvilke rammer har du for din 
undervisning?
Vi har 1½ time til rådighed, og da vi befinder os 
midt i indre by i København, så går vi over til 
Vartov og har noget af undervisningen omkring 
Grundtvigstatuen i gården. Hvis man ikke lige 
har denne oplagte mulighed, så kan man i stedet 
for, eller gøre begge dele, lade konfirmanderne 

slå op i salmebogen under ›salmernes forfatte-
re‹. Når de har fundet Grundtvig, skal de tælle, 
hvor mange af hans salmer der er i salmebogen. 
Der er mange! 

»Børn er nysgerrige af natur, de skal 
lære for livet og ikke for nogen be-

stemt profession.«

Hvad begynder du selve undervisningen 
med? 
Jeg indleder med en ganske kort biografi. Jeg 
fortæller, at Frederik var præst og levede i 
guldalderen, som de alle har beskæftiget sig 
med i skolen. Frederik var et meget engageret 
menneske og fik stor betydning for flere ting i 
samfundet. Han var med til at oprette højskolen, 
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hvor man kunne være nysgerrig, lære nyt og 
tale sammen uden, at der var et bestemt pen-
sum eller eksamen bagefter. Efterskoler bygger 
på samme idé, en idé som i øvrigt spredte sig 
til hele skolesystemet, at vi skal lære noget for 
vores egen skyld ikke for skolens. Børn er nys-
gerrige af natur, de skal lære for livet og ikke for 
nogen bestemt profession.

Så fortæller jeg om, at Frederik kom på kant 
med kirken efter, at en professor i teologi havde 
skrevet en bog om, at Bibelen og kristendom 
ikke kunne forstås af almindelige mennesker, 
det var udelukkende en opgave for teologer 
og præster. Det, syntes Frederik, var det rene 
vrøvl, og han skrev en protest mod bogen og 
anklagede professoren for falsk lære og mente, 
at han burde opsige sin stilling. Professoren hev 
Frederik i retten – han ville have sit navn renset. 
Og han vandt retssagen! Frederik kom derefter 
under censur – dvs. han ikke længere frit kunne 
give sin mening offentligt til kende – en censur 
der varede i 10 år. Frederik sagde til gengæld sit 
embede op, han var præst i Vor Frelsers Kirke 
på Christianshavn. Han fortsatte dog med at 
prædike, og flere og flere folk fulgte ham. Det 
blev efterhånden til mange mennesker, hvilket 
bevirkede, at censuren til sidst blev ophævet. 
Han fik så tildelt den alt for lille kirke her på 
Vartov. Folk måtte stå helt ude i gården, når der 
var gudstjenester. Dengang var stedet et slags 
hospital for ældre og syge, og det lå i udkanten 
af byen. Faktisk præcis samme sted, hvor bymu-
rens endehjørne engang lå.

Frederik var præst på Vartov fra 1839-1872 = i 33 
år. 

Hvor kirken i Danmark meget længe havde 
været præget af alvor og tunge salmer, stod 
Frederik for noget nyt. Han skrev et utal af nye 
salmer, og mange af de gamle fornyede han, så 
de blev mere levende. Kristendommen skal syn-
ges, med gode ord og på en god melodi, ind i os. 

»Kristendommen skal synges, med 
gode ord og på en god melodi, ind i 

os.«

Hvad vil du helst have, at 
konfirmanderne husker?
Der er tre ting, jeg ønsker, skal hænge fast, hos 
konfirmanderne:
1 Frederik sagde, at kristendom må være base-

ret på tro grundlagt af Jesus selv. Altså ikke af 
Bibelen. Vi er ikke bibelske, sagde han, vi er 
kristne. Troen kommer før bogen, sådan var 
det også på Jesu tid. Troen opstår, når vi hører 
om Kristus, ikke når vi læser Bibelen. 

2 Og der må være frihed i troen, sagde han. 
Præsterne må have frihed til at udlægge tek-
sterne med egne ord og efter egen overbevis-
ning, til gengæld må folk så også have frihed 
til at vælge deres egen præst. Vi bor alle i et 
sogn og har en sognekirke, men hvis vi ikke er 
enige med præsten i vores sogn, kan vi løse 
sognebånd og vælge en anden sognepræst. 
Det gælder stadigvæk. 

3 Modsat så mange præster på den tid, så havde 
Frederik et anderledes syn på livet. Det var en 
tid med stor alvor og streng livsførelse. Frede-
rik sagde, at livet var godt, og han opfordre-
de os til at slappe lidt af, leve, synge og glædes 
over alt det gode, Gud har givet os.  

For at det hænger fast, gentager vi det kursive-
rede et par gange. 

Hvorfor kalder du konsekvent 
Grundtvig for Frederik?
Konfirmanderne har fået introduceret Grundtvig 
ved hans kaldenavn Frederik. Grundtvig lyder 
så formelt og gammeldags – Frederik gør ham 
levende. De får efterhånden en viden om, hvor-
for kirken, skolen, samfundet ser ud, som det 
gør i dag. At der er en sammenhæng og intet er 
tilfældigt!


