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Fem gode bøger om Grundtvig

Af Vanja Thaulow, sognepræst i Himmelev, tidl. 
redaktør ved Grundtvigs Værker

Anders Holm (2018): N.F.S. Grundtvig – 
en introduktion. Filo
Har du brug for at starte forfra med en bred 
og dog grundig introduktion til personen og 
forfatterskabet, vil jeg anbefale Anders Holms 
introduktion fra 2018. De første otte kapit-
ler behandler forskellige sider af Grundtvigs 
person og virke ordnet kronologisk: Roman-
tikeren, mytologen, præsten, historikeren, 
folkeoplyseren, salmedigteren, politikeren og 
danskeren. Der introduceres på denne måde 
både til manden og sagen (eller rettere: sager-
ne). Bogen afrundes med to kapitler om hhv. 
Grundtvigs virkningshistorie og Grundtvig i 
verden.
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Jes Fabricius Møller (2019): Grundtvigs 
død i serien 100 danmarkshistorier. 
Aarhus Universitetsforlag 
Er du mere typen, der kender Grundtvig gan-
ske godt, men måske er lidt skeptisk indstillet 
over for den megen rosende omtale han altid 
får, så kan du passende more dig med at læse 
Jes Fabricius Møllers bog »Grundtvigs død«. 
Bogen tager udgangspunkt i Grundtvigs død 
og begravelse og handler derefter om hans be-
tydning for det danske samfund – eller mangel 
på samme. Man hører ofte sagt, at Grundtvigs 
betydning for dannelse, religion, højskoler, 
danskhed og velfærdsstat ikke kan overvurde-
res, men Fabricius Møller tillader sig at sætte 
spørgsmålstegn ved dette, for meget af det, 
vi går og siger til hinanden om Grundtvig, 
har karakter af myter: »Grundtvig er død og 
genopstået i myten om ham« (s. 95). I bogen 
punkteres myterne én efter én.

Birgitte Stoklund Larsen (2015) 
Paradisskyggen – med Grundtvig i 
kærlighed og krise. Kristeligt Dagblads 
Forlag 
Er du mere til det biografisk-psykologiske 
og sjælesørgeriske, kan jeg anbefale Birgitte 
Stoklund Larsens »Paradisskyggen«. Det er 
velkendt, at Grundtvig havde mange psykiske 
og eksistentielle kriser. Stoklund Larsen har 
med udgangspunkt i Grundtvigs tab af sin 
elskede hustru Marie Toft i 1854 stillet spørgs-
målet: Hvordan klarer Grundtvig sig gennem 
kriserne? Hvordan finder han vej? Bogen be-
skæftiger sig både med sorgen i 1854 og med 
Grundtvigs psykiske sammenbrud i hhv. 1810, 
1844 og 1867. Hver gang digter han sig ud af 
kriserne. Det er interessant og ganske rørende 
læsning.
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Lone Kølle Martinsen (red.) Den store 
mand. Nye fortællinger om Grundtvig. 
Udkommer på Gads Forlag 2. september 
2022 
Er du mest interesseret i det nyeste nye, 
så glæd dig til den bog, der udkommer den 
2. september i anledningen af 150-året for 
Grundtvigs død. Seniorforsker ved Center for 
Grundtvigforskning Lone Kølle Martinsen har 
taget initiativ til bogen »Den store mand« 
og har inviteret en lang række forskere fra 
forskellige fag til hver især at skrive et ka-
pitel om en underbelyst side af Grundtvigs 
forfatterskab. Man vil bl.a. kunne læse om 
›den maritime Grundtvig‹, ›den republikanske 
Grundtvig‹ og ›den grønne Grundtvig‹.

Årbogen Grundtvig-Studier 
Har du mere specifikke (læs: nørdede) inte-
resser i Grundtvig, vil jeg anbefale årbogen 
»Grundtvig-Studier«, som er udkommet siden 
1948. Årbogen ligger frit tilgængeligt på nettet, 
man skal blot registrere sig som bruger: www.
tidsskrift.dk/grs 
 Den digitale årbog er en sand guldgrube. 
Her ligger der hundredvis af forskningsbase-
rede artikler om Grundtvig og grundtvigianis-
men, og siden er søgbar, så det er bare om at 
slå sig løs derinde. 

»Endelig vil jeg ikke undlade at gøre 
opmærksom på, at man jo også kan 

læse Grundtvig selv.«

Læs manden selv!
Endelig vil jeg ikke undlade at gøre opmærk-
som på, at man jo også kan læse Grundtvig 
selv digitalt på www.grundtvigsværker.dk Her 
ligger foreløbig cirka halvdelen af forfatter-
skabet tilgængeligt i en kritisk, videnskabelig 
udgave, forsynet med kommentarer og indled-
ninger. Den mastodontiske udgivelse forventes 
færdig i 2030.


