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Grundtvigs død
Pift en tale op med Grundtvigs kloge ord. ”Da har i velstand vi
drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt” går til ethvert vælgermøde. Men vi taler ikke kun i Grundtvig-vendinger. Vi synger dem også, og der er et digt til alt: bryllup, dåb,
morgen, aften, sommer, vinter, jul, påske og pinse. Når vi er til
gudstjeneste, svæver Grundtvigs ånd næsten altid over kirkebænkene. Og han pryder Norwegians fly.
Så de fleste af os kender Grundtvig. Eller gør vi? I Grundtvigs
død tager Jes Fabricius Møller læseren med tilbage til den
gamles ideer og tanker. Forfatteren leder efter myter og fakta, og han afviser sammenhængen mellem velfærdsstaten og
grundtvigianismen. Den ellers ofte hævdede påstand begraves
naturligvis fra Grundtvigskirken.

Forfatteren siger

”Jeg er som så mange andre vokset op med Grundtvigs sange og salmer, og
”Den signede dag” skal synges til min begravelse. At fejre jul eller påske uden
at få lov til at synge en linje af Grundtvig ville jo være skrækkeligt. Som historiker er jeg mest fascineret af den Grundtvig, som jeg ikke forstår. Der er
noget sært oplysende over de dunkle steder i hans forfatterskab”.
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”På et eller andet tidspunkt vil enhver, der beskæftiger sig med undervisning,
politik eller kristendom, lægge vejen forbi Grundtvig, og rigtig mange bliver
hængende. Grundtvig var en stor mand i sin samtid, men modsat så mange
andre store mænd har han en enestående evne til ikke at miste sin aktualitet”.

Om forfatteren

Jes Fabricius Møller er kongelig ordenshistoriograf og lektor ved Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Om serien

Grundtvigs død er 19. bog i forlagets serie 100 danmarkshistorier. Bøgerne udkommer en gang om måneden i
otte år og er centrale i projektet, der bl.a. omfatter appen
Dyst!, materiale på danmarkshistorien.dk og kronikker i
Politiken.
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