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N.F.S. Grundtvig

NIKOLAJ FREDERIK SEVERIN GRUNDTVIG (1783-1872) betragtes 

med rette som den enkeltperson, der har haft størst betydning 

for dannelsen af den danske nation, det som på engelsk kaldes 

’nationbuilding’. I Grundtvigs levetid undergik Danmark en 

statslig og politisk forvandling fra helstat til nationalstat og fra 

enevælde til demokrati. Og ligesom jerntæppets fald og kommu-

nismens sammenbrud i 1989 tvang politiske tænkere til at for-

holde sig til nye problemstillinger, tvang transformationen fra én 

stats- og styreform til en anden Grundtvig til det samme. Men i 

forhold til, hvad der er skrevet om Grundtvigs liv og virke, er det 

yderst beskedent, hvad der er udgivet om ham som politisk tæn-

ker og som aktiv politiker. Alligevel har en perlerække af frem-

trædende politikere gennem mere end 160 år hentet inspiration 

og legitimitet i hans samfundsfilosofi. Det gælder for eksempel 

Sofus Høgsbro, Frede Boisen, Klaus Berntsen, Frederik Borg-

bjerg, Jørgen Jørgensen, Bertel Haarder, Marianne Jelved, Svend 

Auken, Anders Fogh Rasmussen, Søren Krarup og Birthe Rønn 

Hornbech. Selv om Grundtvig selvfølgelig var præget af sin tid, 

er han stadig relevant og interessant i vor tid.     

Ove Korsgaard er professor i pædagogik ved Institut for Uddannelse og  

Pædagogik, Aarhus Universitet.
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