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GRUNDTVIG ER AKTUEL 
SOM INTERNATIONAL 
NATIONSTÆNKER
Udlandet er ved at få blik for Grundtvigs rolle som samfundstænker af internationalt 
format. Ikke mindst fordi hans tanker er stærkt aktuelle i dag, fortæller professor 
emeritus ved DPU, Aarhus Universitet Ove Korsgaard, der er Grundtvigekspert og et 
af navnene bag en ny, engelsksproget antologi om Grundtvig.
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Af Maj Juni

D 
e fleste vil nok nævne 
kirke, kultur og skole, når 
talen falder på Grundtvig. 
Til gengæld har der hidtil 
ikke været meget fokus på 

hans interesse for politik. Men det er ved at 
ændre sig, for Grundtvigs liv og virke og ikke 
mindst hans tanker om at bygge nationer får i 
stigende grad international opmærksomhed. 

Et af eksemplerne er antologien ’Building 
the Nation – N.F.S. Grundtvig and Danish 
National Identity’, som i efteråret udkom på 
Djøfs Forlag og er redigeret af blandt andre 
professor emeritus Ove Korsgaard fra DPU, 
Aarhus universitet. 

»Med denne bog og en del nyere forskning 
ser vi på Grundtvig i en politisk, samfunds-
mæssig, europæisk kontekst. Der findes meget 
litteratur om Grundtvig, men ikke i et kompa-
rativt perspektiv, som vi har med her, hvor vi 
sammenligner ham med andre store nations-
tænkere,« fortæller Ove Korsgaard, der blandt 
andre nævner Jean-Jacques Rousseau, Johann 
Gottfried von Herder og Emile Durkheim 
som tre af de europæiske skikkelser, Grundt-
vigs tankegods sammenlignes med.

»De, der i særlig grad har skrevet om 
Grundtvig gennem årene, er teologer, lit-
terater og skolefolk, så det er de tre områder, 
der har været fokus på. I de senere år har vi 
fået det politiske med – også forstået som det 
at bygge en nation/stat og et demokrati – og i 
det hele taget set på Grundtvig som sam-
fundsbygger,« fortæller Ove Korsgaard. 

Fra stat til nation
Når Grundtvigs tanker i dag vækker interna-
tional genklang skyldes det blandt andet, at 
der med oprettelsen af Grundtvig Centeret i 
2009 er blevet lagt fornyede kræfter i formid-
lingen af Grundtvigs tekster både nationalt 
og international, men også at hans syn på 
netop national identitet er særdeles aktuelt.  
»Det skyldes, at begreber som folk og nation 
er blevet centrale igen. Fra anden verdens-
krig og frem, hvor vi opfandt og udviklede 
velfærdssamfundet, var der ingen, der talte 
om det. Det gør alle nu. I de første årtier efter 
anden verdenskrig troede vi ikke, nations-
begrebet og nationalisme ville vende tilbage 
som centrale spørgsmål og udfordringer. 
Men det gjorde de, og det er en de vægtige 
grunde til, at Grundtvig er interessant igen,« 
forklarer Ove Korsgaard. 

Det er især Grundtvigs idéer om, hvordan 
man skaber funktionsdygtige stater, der væk-
ker genklang i dag. 

»I Mellemøsten og store dele af Afrika kan 
vi i disse år se, hvor vanskeligt det er at skabe 
velfungerende stater,« siger Ove Korsgaard og 
henviser til den kendte amerikanske politiske 
filosof Francis Fukuyama, der i ’Building the 
Nation’ peger på sammenhængen mellem ’sta-
te-building’ og ’nation-building’. Når religiøs 
eller etnisk identitet går forud for nations-
identiteten, er det meget vanskeligt at opbygge 
moderne funktionsdygtige samfund. Det ses 
for eksempel i Irak, hvor det synes svært for 
shiaer, sunnier og kurdere at opbygge en fore-
stilling om at tilhøre en irakisk nation. 

»Hvis ikke der etableres et nationalt fælles-
skab, kan der ikke opbygges en velfungeren-
de stat og slet ikke et demokratisk fælles-
skab. Og det er her, Grundtvig kommer ind i 
billedet, idet han var en stor nationsbygger,« 
siger Ove Korsgaard. 

Nationen er et forestillet fællesskab
Mens politikere kan opbygge stater ved 
hjælp af lovgivning, bureaukrati og institu-
tioner, så er et nationalt fællesskab en anden 
og langt mere symbolsk størrelse, pointerer 
Ove Korsgaard. En nation er et forestillet 
fællesskab. Den kan ikke iagttages på samme 
måde som vulkaner eller elefanter. En nation 
opbygges og opretholdes af en forestilling 
om, at vi hører sammen og har et fælles-
skab med masser af mennesker, som vi ikke 
kender og aldrig møder ansigt til ansigt, og 
som vi også er rygende uenige med politisk, 
religiøst eller kulturelt. 

»At opbygge et sådant fællesskab er en kunst, 
endda stor kunst. For det kræver, at der bliver 
opbygget så meget tillid til hinanden, at vi ikke 
griber sværdet, men holder os til ordet, når 
vi duellerer med personer, vi er uenige med 
og måske endda har svært ved at være i stue 
med,« siger Ove Korsgaard og tilføjer:   

»Nationen er ikke noget, vi kan opbygge 
via lovgivning. Det er kunstnere, litterater, 
poeter, filmfolk, skolelærere, journalister 
og så videre, der skaber nationen som et 
forestillet fællesskab. Det kan ske de steder, 
hvor vi udveksler historier, symboler og for-
tællinger – tænk bare på hvilken betydning 
Grundtvigs sange har haft for opbygning af 
et nationalt fællesskab i Danmark.« 

Ove Korsgaard fremhæver samtidig, at 
Grundtvigs måde at opbygge nationer på 
kun er en blandt flere. Der kan opbygges 
nationer på andre måder – og ved hjælp af 
forskellige midler og ’byggematerialer’. Ove 
Korsgaard henviser igen til Francis Fukuya-
ma, der i ’Building the Nation’ hævder, at 
det, der kendetegner den danske nationsbyg-
ningsproces, er, at den ikke, som i flere andre 

lande, er gennemtrumfet ’fra oven’ men i 
stor udstrækning er vokset frem ’fra neden’. 

»Og det er sikkert Grundtvigs bidrag til 
udvikling af den form for nationsbygning, der i 
særlig grad gør ham interessant og relevant i den 
internationale diskussion om ’state-building’ og 
’nation-building’,« vurderer Ove Korsgaard.  

OVE KORSGAARD
Professor emeritus ved DPU, 
Aarhus universitet og forfatter til en 
række bøger, heraf flere om N.F.S. 
Grundtvig.

  Læs mere på grundtvigcenteret.au.dk

GRUNDTVIG SOM 
NATIONSBYGGER

Antologien ’Building the Nation - N.F.S. 

Grundtvig and Danish National Identity ’ er 

udkommet på Djøfs forlag og redigeret af John 

A. Hall, Ove Korsgaard og Ove K. Pedersen. 

Består af 21 bidrag om Grundtvigs tænkning, 

betydning og rolle som udvikler af den mo-

derne danske nation.

GRUNDTVIG 
CENTERET

Centeret er etableret i 2009 og beskæftiger sig 

med forskning i og formidling af Grundtvigs vær-

ker og tanker. En af centerets opgaver er at lave 

en digital og kommenteret udgave af Grundt-

vigs skrifter. Arbejdet forventes færdigt i 2030 og 

udgives løbende på grundtvigsværker.dk

Samtidig laves der også forskning i de felter, 

hvor Grundtvig markerede sig – teologi og kirke, 

demokrati og folkelighed samt pædagogik og 

folkeoplysning. Centeret arbejder også med 

vidensudveksling, undervisning og formidling. 

Grundtvigs værker bliver i øjeblikket oversat til 

blandt andet engelsk og kinesisk.


