ANMELDELSE

(/users/jytte-kjaer-schou)

Af Jytte Kjær Schou
(/users/jytte-kjaer-schou)

GRUNDTVIG AF ANDERS HOLM
(/ANMELDELSER/GRUNDTVIG-AF-ANDERSHOLM)

Skribent
18 Mar.13

Facebook (http://www.facebook.com/share.php?

Tweet (https://twitter.com/intent/tweet?url=http://litteratursiden.dk/anmeldelser/grundtvig-

u=http://litteratursiden.dk/anmeldelser/grundtvig-af-anders-

af-anders-holm&status=Grundtvig af Anders

holm&title=Grundtvig af Anders Holm)

Holm+http://litteratursiden.dk/anmeldelser/grundtvig-af-anders-holm)

Log ind (/user/login?destination=/boeger/grundtvig%23comment-form) eller opret en konto (/user/register?
destination=/boeger/grundtvig%23comment-form) for at skrive kommentarer

Velskrevet, substantiel og overskuelig introduktion til forskellige sider af Grundtvigs omfattende virke og værker sat ind i en
historisk og nutidig sammenhæng.
Forfatter til bogen ’Grundtvig’, Anders Holm, er lektor ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet. Han udtrykker sig klart
og let forståeligt og har forsynet bogen med faktabokse og mange ordforklaringer til Grundtvigs tekster. Bogen er da også velegnet til
undervisningsbrug, men den almindeligt interesserede læser kan i lige så høj grad have glæde af bogen.
Vi kender alle sammen Grundtvig som salmedigter og har også en fornemmelse af, at hans tanker har påvirket nutidens danske
samfund. Men de færreste af os kender alle de mange forskellige områder, Grundtvig har beskæftiget sig med. Denne bog giver et
godt indblik i nogle af de væsentligste sider af hans virke. Den er tematisk opbygget og præsenterer Grundtvig som romantikeren,
mytologen, præsten, historikeren, folkeoplyseren, salmedigteren, politikeren og danskeren. Hvert afsnit belyses af repræsentative
tekster af Grundtvig. Indledningsvis er der korte, biograﬁske oplysninger, og bogen afsluttes med et kapitel om Grundtvigs betydning
for nutidens danske samfund.
Bogen giver et ﬁnt indtryk af Grundtvigs kompleksitet. Et menneske i bevægelse og ikke så let at sætte på en formel. Et uhyre
produktivt menneske trods stille perioder med depressioner. Et menneske, som i nutiden er taget til indtægt for vidt forskellige
synspunkter, hvorfor grundtvigianisme heller ikke er et helt entydigt begreb. Et kontroversielt menneske i sin samtid, hvis virkning på
nutiden er ubestridt. En virkning, der også viser sig på overraskende områder, som hos rockgruppen Nephew, der har ladet sig
inspirere af den engelske oversættelse af Nyaars-Morgen. Og ikke mindst et menneske, vi stadig kan lade os inspirere af.
Bogen er et ﬁnt sted at starte, hvis man vil have et generelt kendskab til Grundtvig, og i litteraturfortegnelsen kan man hente
inspiration til videre læsning.
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