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The Core of Learning er femte bind i serien af 

oversættelser af Grundtvigs tekster til engelsk. De udgives 

af Aarhus Universitetsforlag i samarbejde med Center for 

Grundtvigforskning ved Aarhus Universitet og beskrives som 

”uvurderlige kilder til en forståelse af et indflydelsesrigt moderne 

geni”, hvilket også har medført stor ros til oversætteren 

Edward Broadbridge. Teksterne i dette femte bind kommer fra 

Grundtvigs eget tidsskrift Danne-Virke (1816-19) og handler om 

så forskellige emner som kosmologi, æstetik, sprog, danskhed 

og folkeånd, alt imens Grundtvig igennem samtlige tekster 

afdækker, hvordan forfædrenes erfaringer som en guldgrube 

kan gøre nutiden både rigere og klogere. 

Det er første gang, Grundtvigs filosofiske tekster udgives samlet.  

De foregående bind i serien har omfattet Grundtvigs tanker om 

livslang læring, som blandt andet inspirerede de første højskoler, 

i The School for Life (2011), hans salmer, sange, og digte i Living 

Wellsprings (2015), hans teologi i Human Comes First (2018), og 

hans politiske meninger i The Common Good (2019).

Bogen har indledninger fra førende Grundtvigeksperter, inkl. 

Kim Arne Pedersen og Anders Holm, og afsluttes med et efter-

ord af Anders Holm om to store danske filosoffer: ”Jodleren og 

hårkløveren. Grundtvig og Kierkegaards enigmatiske forhold”. 

Og det er de to filosoffers egne ord om hinanden: Kierkegaard 

kaldte Grundtvig for ”en jodler”, mens salmedigteren kaldte Ki-

erkegaard ”en hårkløver”.  

Det sjette bind i serien bliver en ny rigt illustreret biografi af 

Grundtvig samt oversættelse af 60 af hans breve med udgivelse 

i 2022.

OM OVERSÆTTEREN
Edward Broadbridge er oversætter og tidligere lektor i engelsk.
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