GAMLE GRUNDTVIG.
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Foredrlllf af Undervis·
ninlC)lminister Borgbjerg I
Holbaek I Gaar:

Gamle (iruncJh·ig sagde mun i
de sidste 20-30 Aar af hans L<.·
''elid, som mun har Kagl cJcl i d<!
(iO Aar siden, Han hlcv ugsun <!Il
gammt•l Mand. Han vur ikke
særlig legemlig stærk. Det ,·ur
ikke del, der bar ham frem til
stor Virksomhed oø høj i\l<t�·r
dom. Han førte heller ikke et
ttrrlig hygiejnisk Liv efter vor
Tids Begreber. Han drev hverken
Gym1111stik eller Sport; derimod
rJi�� hun meget Tobak, stærk hol
lnmlsk Tohak; der laa t•n Tunge
uf Bo�stttv og Tobaksrøg o,·cr
hans Arbej dsværelse. Oøsaa huns
Sind vnr ud,mt for stærk Beløt
ning. 3 GnnAe var han paa Ron
den af Sindssyge. i 1810, 184.; og
1867. men han overvandt -det
hver Gang. I >c sidste 4 Aar af øit
J"tv levede han i fuld Aandskmft
011 Aand1klarhed. Hans store
Samtld1øe H. C. Anclersen og
:,t!ren Kierkeøaard havde det l>RR

1 samme
)luadt�. Hos os souka!,l\c
normale M •nnesker er Svingnin
t

Rcrnc mellem Ncclstemthcd o�
Opstemthed ikke suo store, hos
Genierne bliver Spæmh·idd,!ll
sna voldsom.
Grundtvi� l,ød sig selv •Id
utroli14e i Ans�rcngelse og Arl>'!.i
de. Efter nt han hnvdc nedlll�t
sit Præsteembede og flad i øko
nomisk Betryk arbejdede han
ustandseligt; han sad i "de DØ
des Have" hele Næ.Her, til Solen
kastede de første Stronler ind i
hans Stue; det var Nordens For
tid, han arbejdede med.
Faa dier ingen i dansk Aands·
historie har ejet en Sila levem!e
Aand aom Gnmdh·ig; den ,·or i
uophørlig Bevægelse. en le,·emtc
Strøm. Han reviderede ustand11e
liøt sine ef(ne Anskuelser. Derfor
e r der ikke noget, der rigtig kan
kaldes grundtvigian1k; til nogen
afklaret fllosoftsk eller teoJOfllsk
Livsanskuelse kom ban aldrltt; ·
stadig var han i Afldarlnj oø
Gærinø, Haha le\'ende Aand b6klt

hnm oppe trods alle Svagheder
og J.!jorde, at hon fik den st\Jrc
lktyclning for Skol<.'-, Kirke- of,(
Sa111fumlsforhold, dybere og vi
dt·l'l' t•111l nogen ondc•n.
Fra en vis �rumltvigsk Side
har 111un hævd<.'t, ut hans Virk1101nlwd var et (icnmæle mod •ld
18. A:trhundredc, men de har
kun dt•h-is Ret. Han slog pna
S(>oth'rcn \'oltoil't', men følte
sig i m<'Uet pao Linie med Op
lysningstidens anden store Aand,
Ros!l('Oll, Og han hlev grebet af
den tyske Romantik, der hørte
!ffltntne Aarhundrede til. Oi<J1e
Frøkorn frn Europns bed11te
Kultur den Ganf{ sna<'de!I i hans
Sind; de sank dybt ned i Under11runden og Ina der i Aare,·ls.
Efterhaandcn brød Spirerne
gennem hans Sind. ofte efter
stærke aandelige RcvolutioneT.
Hans Udvikling ,·nr langsom.
men des mere 11Clv11tændtø be
handlede han de Tanker, han flk
fra den tyske Filosofi og Dtøt·
ning. Hdl Fichle fik han Kimen
til Højskoletanken. hoe Herder
til den historisk-poetiske Atl·
skueløe. hos l..eøtlnø til sin kirke
lige An111t.uelse om det leve11tte
Orde Betydning 01v. Han b4e-

nrl><'jdedc det i sit danske o�
nordiske Sind 80111 sel\'stændi�
Aoncl. l\len 80111 sagl, hon uik
lan�somt frem og modnedes
fJtrst omkring sit r,o. Aur. Du
kom de store klossiske Prosu
,·a'J'kt•r ol{ hans Folkestm�. <>A
ft1rst i Midten af 1830'erne be
gynd('r den Salmesang. der ban
de i Storm og Stille bruser �en
nem dm dun1ke Kirke.

•

Hvis Grundtvig vor død i sømme Alder som Søren Kierkegaard, 42 Aar gammel. ,•ilde han
ikke have faaet stor Betydnin,:c
for dansk Aandaliv. Han vilde
have faat't et lille Kapitel i Kirkehtstorlen. fordi han kastede
Hlmdsken til den tørre. snusfo.rnuftlgc.
poesiforladte Rationallsme, o,i enkelte Ting af hans
fønte digteriske Produktion
vilde vel have været bevaret.
Men det var ogsaa alt.
Nej, det var g a m I e Grundtvig. der fik saa stor Betydning.
Navnlig efter Englandsrejaeme
omkrlnA 18.IJO kommet' den foruttdetllR le�tle Kraft. dl,r A)orcte. at han OA bane Dlaclple kom
dl at tnmøe •• dybt ind l dansk
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Folkl•liv. Da mærk('r \'i ORsna
Frilwdsmund<'n.
(irundh·iA læses ikke mcAcl
OA kan ikk<' l.t•ses af Xutid('n.
Hnn hnr produc<'ITt Bj('r"<'; der
var monRe SlnARer imellcm.
111t•n ogsan cle lfkligsk fiultlaarcr.
Hans Ord om Frihed for Loke
saavcl som for Tiior. k('ncl<'s af
alle, og d<' ('r i Dog saa aktuelle
som nogensind<', eller: Frihed
for alt. hvnd efor stammer fru
Annd. som ikke ændr<'S, men
arf(es \'C'd Raand I Det Ajaldt hans
Stilling til Skolen med dens
aondløøe ( ..ektkterpcri OA over
vurderede Ek1Rmensvæsen. Han
paa,irkede Folkeskolen saavcl
som Friskolen. Hans store Ton
ke blev jo Folkehøjskoletanken;
det er den. d<'r har gjort ham
bekendt ud over Verden. Vi bar
3 Genier. der er kendt over hele
.lorden: Gnmdtvtø. søren Kier•
keØ'ard og H. C. Andenen. An
denens Event11' læses over hele
Jorden, Kirkegaard studeres Ol
cwn mindste 'I)kldcl fra hans
Skrlvebordakuft'er. navnlig i
Tyøkland. Grundtvig 1øet kun
lldt derude. han er vantkeUA at
Atnøve paa andre SproA. Hana
Folkeb;Jskole er det, der har

vundet mest Forstuaclsc i l'•J
lmHkt. i Tyskland, Holland,
Sn•jts. England os,·., ja helt til
Iiuli<•n og .Jnpun: nylig modtog
jC'g saalC'dl'S i l l ndervisningsmi•
nisfrril'l <'Il Ro� pan Japansk om
l;rundtvig og hnns Skolctonkc.
Hans Tanke var den. at de l;n
#,t(' i Alderen 18-21 Aar er mest
modtagelige for aandelig Pa:i
,•irkning, og al del da gælder
om at foa deres Øjne opladt for
alt det gode oA smukke. Den
Tanke er rigtig. og den stunr
den Dag i DaJl. Det blev jo ikke
Højskolen helt. som Grundtvig
først havde tænkt det med "Høj
skolen i Soer.. . hvor Ungdom
men fra Land og By skulde sam
les for uden afsluttende Eks
amen at faa Del i almendanncn�
de Livsoplysning. Som det blev
bygget op fra neden af i smaa,
Kredse. var det "el nok. det bed
ste. og blev det end en Skole for
Bondeungdommen, au var dea
jo tenere suppleret med paral-.
lel Skolevirbombed IIIHler f•'!
tke1U1 Form i K;beobavn o,
ved de I de aenere AM opclui
kebde ArbeJderht'jakoler.
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